
 

Universidade Estadual de Maringá 
Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários 

 

 
 

Av. Colombo, 5.790 / Bloco 104 sala 28 – Câmpus Universitário – CEP 87020-900 – Maringá – PR 
e-mail: concurso@uem.br - Internet: www.uem.br/concurso 

 
EDITAL N o 285/2013-PRH 

 
 

A PRÓ-REITORA DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS 
COMUNITÁRIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas 
atribuições e considerando o Edital no 186/2013-PRH, o contido no processo no 
8582/2013-PRO e os recursos apresentados face aos resultados das provas 
dissertativa e de currículo e títulos 

 
 
 

TORNA PÚBLICO 
 
 
 

O resultado da análise dos recursos protocolados sob os nos 

11972/2013-PRO, 11974/2013-PRO, 11988/2013-PRO, 11998/2013-PRO 

11945/2013-PRO, 1955/2013-PRO, 11974/2013-PRO, 11899/2013-PRO,  

apresentados face aos  resultados das provas dissertativas e de  currículo e títulos, 

publicados em 25 de outubro de 2013, referentes ao Concurso Público aberto por meio 

do Edital no 186/2013-PRH para o cargo de Agente Universitário de Nível Superior, 

funções: Analista de Informática, Bibliotecário, Comunicado r Social, 

Comunicador Social (Jornalista - Diagramador), Enge nheiro Civil, Físico e 

Médico/especialidades  (Áreas: Anestesiologia, Ginecologia e Obstetrícia, 

Neurocirurgia, Pediatria e Psiquiatria). 

- currículo e títulos : protocolos 11945/2013-PRO, 11974/2013-PRO, 

11899/2013-PRO: recursos indeferidos. Mantém-se a pontuação atribuída. 

- currículo e títulos : protocolo 11955/2013-PRO: recurso parcialmente 

deferido. Altera-se a nota para 0,15 (zero vírgula quinze). 

- prova dissertativa : protocolo 11988/2013-PRO: recurso deferido. 

Altera-se a nota para 8,50 (oito vírgula cinquenta). 

- prova dissertativa : protocolo 11972/2013-PRO: recurso deferido. 

Altera-se a nota para 6,75 (seis vírgula setenta e cinco). 

- prova dissertativa : protocolo 11974/2013-PRO: recurso deferido. 

Altera-se  a nota para 8,25 (oito vírgula vinte e cinco). 

- prova dissertativa : protocolo 11998/2013: recurso deferido. Altera-se 

a nota depara 8,50 (oito vírgula cinquenta). 
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2. Em razão do deferimento do recurso protocolado sob o nº 

11972/2013 e, consequente atendimento ao contido no item 9.3 do edital 186/2013-

PRH, fica atribuída a nota 1,20 (um vírgula vinte) ao candidato inscrito sob o nº 59266 

na prova de currículo e títulos. 

3. O candidato requerente poderá ter vistas ao parecer da banca 

examinadora referente ao(s) recurso(s) de sua autoria, no endereço Av. Colombo, 

5790, bloco 104, sala 28, na Divisão de Recrutamento e Seleção da Universidade 

Estadual de Maringá. 
 

 
Maringá, 05 de novembro de 2013. 

 
 
 
 
 

Profa. Dra. Sonia Lucy Molinari, 
Pró-reitora de Recursos Humanos e Assuntos Comunitá rios  


