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EDITAL Nº 344/2013-PRH 
 
 

A PRÓ-REITORA DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS 
COMUNITÁRIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas 
atribuições, e considerando os Editais nos 279 e 299/2013-PRH e o contido no 
processo no 12094/2013-PRO, 

 
TORNA PÚBLICO 

 

A relação das inscrições habilitadas para o Concurso Público para provimento do 
cargo de Agente Universitário de Nível Superior, funções de Advogado, Biólogo, 
Bioquímico, Contador, Economista, Enfermeiro, Engen heiro Civil, Engenheiro 
Eletricista, Instrutor de Idiomas (línguas Alemã, F rancesa e Japonesa), Médico 
(Clínica Médica, Terapia Intensiva (Adulto), Terapi a Intensiva Neonatal e 
Neurocirurgia), Médico Veterinário, Músico, Psicólo go, Psicólogo Clínico, Químico e 
Secretário Executivo aberto por meio do Edital nº 279/2013-PRH, conforme anexos que 
são partes integrantes deste edital. 

 

2. A prova objetiva será realizada no dia 26 de janeiro de 2014 , com início às 9 
horas, horário oficial de Brasília, no Campus Universitário, situado na Avenida Colombo, nº 
5790, Maringá-PR, em blocos e salas conforme informado nos anexos.  

 

3. O acesso dos candidatos ao local de prova terá início às 8h20min e se 
encerrará, impreterivelmente, às 8h50min, ficando impedido de ingressar o candidato que 
chegar ao seu local de prova após as 8h50min, independentemente do motivo, ainda que de 
força maior ou caso fortuito. 

 

4. O candidato deverá comparecer com antecedência necessária, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a localização do local de realização das provas. 

 

5. Os candidatos deverão comparecer munidos de documento original de 
identidade ou outro documento oficial com foto, expedido por órgão público e a Ficha de 
Inscrição assinada, com fotocópia legível da Cédula de Identidade colada no espaço 
reservado, conforme especificado no item 6.5 do Edital no 279/2013-PRH, caneta azul ou 
preta, lápis e borracha. 

 
Maringá, 13 de dezembro de 2013. 

 
 
 
 

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


