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EDITAL Nº 62/2016-PRH 
 
 
O PRÓ-REITOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas atribuições e, considerando a 
Lei Complementar nº 108, de 18 de maio de 2005 com alteração dada pela Lei 
Complementar nº 179, de 21 de outubro de 2014, o Decreto Estadual nº 10.429 de 25 de 
março de 2014 e as Resoluções nº 268/2015 e 004/2016-CAD, TORNA PÚBLICO o 
presente Edital que estabelece instruções destinadas à realização de Teste Seletivo para 
contratação de PROFESSOR TEMPORÁRIO conforme segue. 
 
1 - DO REGIME JURÍDICO 
1.1 - A contratação ocorrerá em Regime Especial, de acordo com a autorização 
governamental, com fundamento no artigo 37, inciso IX da Constituição da República, na Lei 
Complementar no 108, de 18 de maio de 2005 com alteração dada pela Lei Complementar 
no 179, de 21 de outubro de 2014 e no Decreto Estadual no 4512, publicado no Diário Oficial 
no 7942 de 1º de abril de 2009.  
1.2 - O contrato poderá ter prazo máximo de 02 (dois) anos, já considerando as 
prorrogações permitidas em Lei. 
 
2 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1 - O Teste Seletivo tem por objetivo atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público, de acordo com a Lei Complementar no 108/2005. 
2.2 - Os aprovados e contratados por este edital terão o horário de trabalho estabelecido de 
acordo com as necessidades do departamento requisitante, podendo ser no período 
matutino e/ou vespertino e/ou noturno, inclusive aos sábados. 
2.3 - Os requisitos para cada área de conhecimento ou matéria, previstos no item 4, deverão 
ser comprovados no ato da contratação. 
 
3 - DO SALÁRIO BASE E TAXA DE INSCRIÇÃO 
3.1 - A taxa de inscrição é de R$ 133,14 (cento e trinta e três reais e quatorze centavos). 
3.2 - Para o recolhimento da taxa de inscrição o candidato deverá informar o código 901 
para emitir e imprimir a Ficha de Compensação  que está disponível no endereço eletrônico 
www.uem.br/concurso. 
3.3 - O recolhimento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o último dia de inscrição  
(29 de abril de 2016), em qualquer agência da rede bancária ou em casas lotéricas 
credenciadas pela Caixa Econômica Federal, mediante a apresentação da Ficha de 
Compensação mencionada no subitem 3.2. 
3.4 - O vencimento mensal em vigor é: 
 

Classe Salário - 40 h/s  
(com adicional de titulação) 

Salário - 20 h/s  
(com adicional de titulação) 

Professor Auxiliar (graduado) R$ 3.245,83 R$ 1.622,91 
Professor Auxiliar (especialista) R$ 3.895,00 R$ 1.947,49  
Professor Assistente (mestre) R$ 5.412,43 R$ 2.706,24 
Professor Adjunto (doutor) R$ 8.208,59 R$ 4.104,28 
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4 - DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO OU MATÉRIAS, REQUISIT OS, NÚMERO DE 
VAGAS E CARGA HORÁRIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA 

Área de conhecimento ou matéria(s): (01) Horticultura  
No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 
Local de atuação: Câmpus Sede - Maringá. 
Requisito(s): Graduação em Agronomia, créditos de Doutorado 

em Agronomia ou créditos de Doutorado em 
Horticultura. 

Tipos de prova: Escrita, didática e avaliação do curriculum vitae. 
 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Área de conhecimento ou matéria(s): (02) Clínica Médica e Cirúrgica de Ruminantes  
No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 
Local de atuação: Câmpus Regional de Umuarama. 
Requisito(s): Graduação em Medicina Veterinária com Mestrado. 
Tipos de prova: Escrita, didática e avaliação do curriculum vitae. 
 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA  
 
Área de conhecimento ou matéria(s): (03) Disciplinas Pedagógicas  
No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 20 horas semanais. 
Local de atuação: Câmpus Regional de Cianorte 
Requisito(s): Graduação em Pedagogia ou outras Licenciaturas, e 

Mestrado em Educação. 
Tipos de prova: Escrita, didática e avaliação do curriculum vitae. 
 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
 
 Área de conhecimento ou 
matéria: 

(04) Enfermagem em Saúde Pública   

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 20 horas semanais. 
Local de atuação: Campus Sede - Maringá. 
Requisito(s): Graduação em Enfermagem, Mestrado em 

Enfermagem ou áreas afins e/ou Especialização. 
Tipos de prova: Escrita e avaliação do curriculum vitae. 
 
Área de conhecimento ou matéria: (05) Estágio Curricular Supervisionado I Gestão e 

Enfermagem em Saúde Pública   
No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 
Local de atuação: Câmpus Sede - Maringá. 
Requisito(s): Graduação em Enfermagem, Mestrado em 

Enfermagem ou áreas afins e/ou Especialização. 
Tipos de prova: Escrita e avaliação do curriculum vitae. 
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CENTRO DE TECNOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
 
Área de conhecimento ou matéria(s): (06) Técnicas Retrospectivas e Urbanismo  
No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 
Local de atuação: Câmpus Sede - Maringá. 
Requisito(s): Graduação em Arquitetura e Urbanismo com 

Especialização ou créditos completos em disciplinas 
de Mestrado  

Tipos de prova: Escrita, didática e avaliação do curriculum vitae. 
 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 
 

Área de conhecimento ou matéria(s): 
(07) Engenharia Bioquímic a Aplicada à Indústria 
de Alimentos  

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 
Local de atuação: Câmpus Regional de Umuarama. 
Requisito(s): Graduação em Engenharia de Alimentos ou 

Engenharia Química e Mestrado 
Tipos de prova: Escrita, didática e avaliação do curriculum vitae. 
 
Área de conhecimento ou matéria(s): (08) Engenharia de Processos Industriais 

Alimentícios  
No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 
Local de atuação: Câmpus Regional de Umuarama. 
Requisito(s): Graduação em Engenharia de Alimentos ou 

Engenharia Química e Mestrado 
Tipos de prova: Escrita, didática e avaliação do curriculum vitae. 
 
Área de conhecimento ou matéria(s): (09) Pavimentação e Transporte  
No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 20 horas semanais. 
Local de atuação: Câmpus Regional de Umuarama. 
Requisito(s): Graduação em Engenharia Civil 
Tipos de prova: Escrita, didática e avaliação do curriculum vitae. 
 
5 - DAS INSCRIÇÕES 

5.1 - As inscrições serão recebidas na sede da Universidade Estadual de Maringá, sito na 
Av. Colombo, 5790, no Protocolo Geral da UEM,  Bloco A-01  (Próximo à rotatória em frente 
ao Parque Ecológico), do Campus Universitário em Maringá-PR, no seguinte período e 
horários: 

• Período de inscrição: De 20 a 29 de abril de 2016 , exceto sábado e domingo. 

• Horário para recebimento das inscrições: das 7h40min às 11h00min e das 
13h30min às 16h30min. 

5.2 - As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, por intermédio de procurador nos 
termos do § 7o do art. 5o da Resolução no 740/2002-CAD ou via correio, postada, 
preferencialmente, com Aviso de Recebimento (AR) ou SEDEX. 

5.3 - A inscrição enviada pelo correio somente será aceit a se recebida pelo Protocolo 
Geral da UEM até às 16h30min do dia 29  de abril de 2016.  
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5.4 - A inscrição que chegar ao Protocolo Geral da UEM após os prazos estabelecidos nos 
subitens 5.1 e 5.3 será indeferida. 

5.5 - A inscrição e os documentos encaminhados pelo correio deverão ser postados 
conforme endereçamento e modelo abaixo. 
 

Universidade Estadual de Maringá - A/C Protocolo Geral  
Av. Colombo no 5790 
Zona Sete - Maringá - PR 
CEP: 87020-900 
“Teste Seletivo para Professor Temporário - Edital no 62/2016-PRH” 

 
5.6 - As inscrições serão efetivadas mediante a entrega dos seguintes documentos: 

I. Requerimento de inscrição (Ficha de Inscrição) disponível no endereço eletrônico 
www.uem.br/concurso, no qual deverá especificar a área de conhecimento ou 
matéria de interesse da seleção e declarar conhecer e estar de acordo com todas as 
normas do processo de seleção (assinar a declaração ). 

II. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 133,14 (cento e 
trinta e três reais, quatorze centavos). 

III. Fotocópia de documento de identidade oficial com foto  e, no caso de estrangeiro, 
documento que o autorize a trabalhar no país, conforme legislação vigente. 

IV. Uma via do curriculum vitae (currículo descritivo) com fotocópias dos documentos 
comprobatórios, que será utilizado para avaliação e pontuação. 

5.7 - Os documentos deverão ser encadernados preferencialmente em espiral e na mesma 
ordem acima descrita.  

5.8 - Não serão aceitas inscrições ou documentos enviados via fax ou e-mail. 

5.9 - Na hipótese do candidato desejar concorrer em mais de uma área de conhecimento ou 
matéria deverá efetuar inscrições distintas para cada uma delas. 

5.10 - Ocorrendo coincidência nas datas das provas, o candidato fará a opção, não cabendo 
recurso. 

5.11 - Em hipótese alguma será admitida juntada de documentos ou aditamentos após o 
encerramento do período de inscrições. 

5.12 - Não haverá isenção ou devolução da taxa de inscrição. 
 
6 - DO RESULTADO DAS INSCRIÇÕES 

6.1 - A Pró-reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários divulgará o resultado da 
análise das inscrições, por meio de edital, no dia 05 de maio de 2016.  

6.2 - O edital de que trata o subitem anterior será publicado no endereço eletrônico 
www.uem.br/concurso. 

6.3 - No caso de o candidato pedir reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição 
deverá observar o disposto no § 2o e 3o do art. 7o da Resolução no 740/2002-CAD. 

6.4 - Os pedidos de reconsideração deverão ser feitos por escrito e pessoalmente ou por 
procurador nos temos do § 7o do art. 5o da Resolução no 740/2002-CAD, e protocolados no 
Protocolo Geral da UEM, localizado na Av. Colombo, 5790, Bloco A-01 (Próximo à rotatória 
em frente ao Parque Ecológico da UEM), Maringá-PR, no primeiro dia útil  após a 
publicação do resultado das inscrições, no horário das 7h40min às 11h00min e das 
13h30min às 16h30min.  
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6.5 - Somente poderão submeter-se às provas os candidatos que tiverem a inscrição 
homologada. 
 
7 - DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CURRÍCULO 

7.1 - O curriculum vitae deverá ser instruído com fotocópias dos seguintes documentos 
comprobatórios: 

I. Comprovante de graduação: fotocópias (frente e verso) do Diploma e fotocópia do 
Histórico Escolar. Na ausência do diploma apresentar Certificado de Colação de 
Grau ou declaração de que o candidato já colou grau. Em ambos os casos 
apresentar o histórico do curso de graduação emitido após a colação de grau. 

II. Comprovante de especialização: fotocópia do Certificado de conclusão e fotocópia 
do histórico do curso de especialização. Na ausência do Certificado de conclusão 
apresentar fotocópia da ata de defesa ou apresentar declaração que comprove a 
obtenção do título de especialista em instituição de educação superior devidamente 
credenciada. Em ambos os casos deverão constar, no mínimo, a área de 
conhecimento do curso, a carga horária do curso, a relação das disciplinas, nota ou 
conceito obtido pelo aluno, nome e titulação do corpo docente e histórico do curso. 

III. Comprovante de mestrado ou doutorado: fotocópia (frente e verso) do diploma e 
fotocópia do histórico escolar. Na ausência do diploma, apresentar fotocópia da ata 
de defesa ou declaração que comprove a obtenção do título. Em ambos os casos 
deverá ser apresentada fotocópia do histórico do mestrado ou doutorado. 

7.2 - Fotocópia de outros documentos previstos no edital. 

7.3 - A experiência profissional deverá ser assim comprovada: 

I. Mediante registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social – cópia da página 
com foto, qualificação civil e da(s) página(s) com registro(s), quando necessário, 
acrescida de declaração do órgão ou empresa constando expressamente a área de 
atuação. 

II. Mediante apresentação de declaração(ões) de pessoa(s) jurídica(s) de direito 
privado, constando no mínimo, identificação do declarado; período em que trabalhou; 
cargo/área de atuação e quando for o caso, atividades desempenhadas e 
identificação do declarante. As declarações deverão ser emitidas, preferencialmente, 
em papel timbrado. 

III. Mediante apresentação de declaração(ões) de pessoa(s) física(s) com firma 
reconhecida. 

IV. Mediante apresentação de certidão de tempo de serviço, com especificação da 
função/cargo/área de atuação, no caso de servidor público. 

V. Mediante apresentação de contratos sociais de constituição de empresa ou alvará de 
licença do órgão oficial competente, no caso de profissionais liberais. 

VI. Para comprovação de experiência, quando for o caso, não será considerado tempo 
de serviço paralelo ou concomitante. Será considerado o de maior tempo. 

7.4 - Os diplomas de graduação obtidos no exterior serão aceitos se revalidados no Brasil 
por universidades públicas, de acordo com o § 2o do art. 48 da Lei no 9394 de 20/12/1996 - 
Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDB. O diploma e o histórico escolar 
deverão estar acompanhados de tradução pública e juramentada.  

7.5 - Os diplomas de mestrado e doutorado obtidos no exterior serão aceitos se 
reconhecidos por universidade brasileira, de acordo com o § 3o do art. 48 da Lei no 9394/96 
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(LDB). O diploma e o histórico escolar deverão estar acompanhados de tradução pública e 
juramentada. 

7.6 - Para a área de conhecimento ou matéria que requisitar curso de pós-graduação em 
nível de especialização, este deverá atender às normas estabelecidas pela legislação 
federal. 

7.7 - Para a área de conhecimento ou matéria que requisitar curso de pós-graduação em 
nível de mestrado e/ou doutorado, estes deverão ser em programas recomendados ou 
reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
CAPES. 
 

8 - DA AVALIAÇÃO 

8.1 - As provas serão realizadas no período de 16 a 20 de maio de 2016 , em datas e locais 
a serem informados por meio de edital que será publicado antes do término das inscrições. 

8.2 - O processo de seleção de professor temporário consiste de prova(s) e títulos conforme 
definido para cada área de conhecimento ou matéria constante do item 4 deste edital. 

8.3 - A prova escrita deverá ser desenvolvida com caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, sob pena de nulidade se desenvolvida a lápis. 

8.4 - A avaliação do currículo será norteada pelo Anexo III da Resolução no 740/2002-CAD. 

8.5 - A avaliação da prova didática será nos termos do art. 13 e seus parágrafos e do art. 14 
da Resolução no 740/2002-CAD. 

8.6 - A avaliação será realizada por uma Comissão de Seleção indicada pelo departamento 
pertinente e nomeada pela Pró-reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários da 
Universidade Estadual de Maringá. 
 
9 - DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

9.1 - O resultado final do Teste Seletivo será publicado na Imprensa Oficial do Estado, 
através do caderno Suplemento de Concursos Públicos e no endereço eletrônico 
www.uem.br/concurso no dia 30 de maio de 2016. 

9.2 - Para o cálculo da nota final será observado o estabelecido no art. 16 da Resolução no 
740/2002-CAD. 

9.3 - Será considerado aprovado o candidato que obtiver a nota final igual ou superior a 5,0 
(cinco inteiros). 

9.4 - A classificação será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 
candidato e, em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

I - Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste 
teste seletivo, conforme prevê o artigo 27, parágrafo único da Lei Federal no 10.471 
de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); 

II - possuir maior titulação acadêmica; 
III - obtiver maior nota na prova escrita; 
IV - obtiver maior nota na prova didática ou prática, quando for o caso; 
V - possuir mais tempo de experiência no magistério superior; 
VI - tiver mais idade. 

9.5 - Para a aplicação do critério de desempate previsto no subitem 9.4, V, será considerada 
somente a documentação apresentada quando da inscrição. 
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9.6 - Contra o resultado do teste seletivo caberá recurso nos termos do art. 19, § 1o e 2o da 
Resolução no 740/2002-CAD. 

9.7 - Os recursos deverão ser apresentados por escrito e protocolados no Protocolo Geral 
da UEM, localizado na Av. Colombo, 5790, Bloco A-01, CEP 87020-900, Maringá-PR, no 
horário das 7h40min às 11h00min e das 13h30min às 16h30min, com indicação do nome, 
edital e área de conhecimento a que concorre o candidato com a necessária justificativa e 
indicação da insatisfação do reclamante. 
 
10 - DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
10.1 - A convocação será feita por edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado, 
Suplemento de Concursos Públicos e no endereço eletrônico www.uem.br/concurso. 
10.2 - Para a contratação, o candidato aprovado deverá comprovar, mediante a entrega de 
fotocópia e via original, a escolaridade exigida e os requisitos exigidos conforme 
especificado para cada área de conhecimento constante no item 4 deste Edital.  
10.3 - O candidato convocado deverá apresentar fotocópia e original ou fotocópia 
autenticada dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou Casamento ou escritura 
pública de união estável; Cédula de Identidade; CPF; Título de Eleitor e vias originais de 
Certidão de Quitação Eleitoral; comprovação de quitação do Serviço Militar; Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (onde consta o no da carteira, qualificação civil, primeiro e 
último contrato de trabalho); número e data de cadastramento no PIS/PASEP, se já for 
cadastrado; diploma de graduação; histórico escolar do curso de graduação; certificado ou 
diploma de pós-graduação; histórico escolar da pós-graduação; comprovantes de outros 
requisitos, certidão de nascimento de filhos menores de 21 anos; atestado de saúde, 
expedido por médico registrado no Conselho Regional de Medicina do Paraná, 
considerando-o apto para o exercício da função, objeto da contratação; declaração de bens 
e rendimentos e declaração de não ter sido demitido ou exonerado a bem do serviço público 
nos últimos 05 (cinco) anos.  
10.4 - O candidato que deixar de comparecer no prazo previsto no edital de convocação 
perderá automaticamente a vaga. 
10.5 - O candidato que não puder assumir a vaga assinará termo de desistência. Na 
impossibilidade de assinatura de termo de desistência, será emitido edital tornando pública a 
exclusão do processo seletivo. Não será permitida a reclassificação. 
10.6 - O contrato será para uma carga horária semanal já especificada para a área de 
conhecimento ou matéria, respeitada a compatibilidade de horário e a acumulação legal de 
cargos. 
10.7 - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no art. 37, inciso XI da 
Constituição Federal e legislação superveniente, sendo acumulável: 

a) dois cargos de professor (Emenda Constitucional no 19, de 04/06/1998); 
b) um cargo de professor com outro técnico ou científico (Emenda Constitucional no 19, 

de 04/06/1998); 
c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas (Emenda Constitucional no 34, de 13/12/2001). 
10.8 - A proibição de acumular estende-se a empregos, funções, proventos de 
aposentadoria e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
poder público. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998). 
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10.9 - A carga horária máxima semanal não poderá exceder a 60 (sessenta) horas, 
atendendo ao direito do servidor para descanso interjornada e intrajornada com observancia 
da distância entre os locais de trabalho e o tempo necessário para repouso e alimentação. 
10.10 - Para a contratação o candidato deverá comunicar se já possui outro cargo, emprego 
ou função pública e ao se encontrar na situação de acúmulo legal deverá apresentar o 
horário de trabalho já existente para aferição da compatibilidade de horário com a jornada 
de trabalho a ser assumida na UEM. 
10.11 - A aprovação no teste seletivo não gera direito à contratação. 
 
 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 - O preenchimento correto da ficha de inscrição será de inteira responsabilidade do 
candidato ou de seu procurador. 

11.2 - O candidato que tenha sido afastado por cometimento de falta grave, mediante 
processo administrativo ou demitido por justa causa pela Universidade Estadual de Maringá 
será eliminado da lista de classificação. 

11.3 - O candidato aprovado que tiver completado 70 (setenta) anos de idade, não poderá 
ser contratado. 

11.4 - Preenchidas as vagas iniciais previstas neste edital e surgindo novas vagas durante a 
validade do teste seletivo, poderão, por conveniência administrativa, serem convocados 
outros candidatos aprovados para o suprimento de vagas com carga horária igual ou distinta 
da prevista neste edital, obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação. 

11.5 - O candidato convocado que não aceitar a vaga ofertada será excluído do processo de 
seleção. 

11.6 - É de responsabilidade do candidato manter seu cadastro (endereço, telefone e e-mail) 
atualizado na Divisão de Recrutamento e Seleção da Universidade Estadual de Maringá. 

11.7 - Os candidatos não aprovados ou que tiverem suas inscrições indeferidas poderão 
retirar as fotocópias dos documentos apresentados para inscrição até 60 (sessenta) dias 
contados da data de publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Paraná. 

11.8 - Os candidatos aprovados e não convocados poderão retirar as fotocópias dos 
documentos apresentados para inscrição até 30 (trinta) dias após a data de vencimento do 
prazo de validade do teste seletivo. Decorridos os prazos ora citados os documentos serão 
reciclados. 

11.9 - O candidato poderá retirar as fotocópias pessoalmente ou por meio de procurador, 
junto à Divisão de Recrutamento e Seleção. 

11.10 - A publicação do resultado final do Teste Seletivo na Imprensa Oficial do Estado do 
Paraná comprova e oficializa a aprovação do candidato. A Universidade Estadual de 
Maringá, por meio da Divisão de Recrutamento e Seleção, disponibilizará o link com a 
matéria publicada e não expedirá declaração referente ao resultado final da seleção. 

11.11 - A inscrição no Teste Seletivo implica no conhecimento e aceitação, por parte do 
candidato, das normas estabelecidas neste edital e nas resoluções nos 740/2002-CAD, 
148/2004-CAD, 349/2004-CAD e 396/2005-CAD, disponíveis no endereço www.scs.uem.br 
ou www.uem.br/concurso. 

11.12 - O prazo de validade do teste seletivo será de 12 (doze) meses, contados da data de 
publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Paraná, podendo ser prorrogado 
uma única vez, por igual período. 
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11.13 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Administração da 
Universidade Estadual de Maringá. 

 
Maringá, 11 de abril 2016. 

 
 
 

Prof. Me. Luiz Otávio de Oliveira Goulart, 
Pró-reitor de Recursos Humanos e Assuntos Comunitár ios.  
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Departamento de Agronomia / Área de conhecimento ou matéria: 

(01) Horticultura 
 
PROGRAMA DE PROVA 

1. Hortaliças-fruto. 
2. Hortaliças-folhosas. 
3. Manejo fitossanitário de hortaliças. 
4. Propagação de plantas hortícolas. 
5. Implantação de culturas hortícolas. 
6. Paisagismo: noões básicas, projetos e tendências. 
7. Sistemas mecanizados em horticulturas. 
8. Cadeia produtiva de floricultura. 
9. Mercado e comercialização de produtos hortícolas. 
10. Pós-colheita de produtos hortícolas. 
 
 
Departamento de Medicina Veterinária / Área de conhecimento ou matéria: 

(02) Clínica Médica e Cirúrgica de Ruminantes 
 
PROGRAMA DE PROVA 

1. Semiologia do sistema digestório de ruminantes. 
2. Semiologia do sistema músculo esquelético de bovinos. 
3. Afecções do sistema reprodutivo de ruminantes. 
4. Afecções do sistema digestório dos ruminantes (cavidade oral, esôfago, estômago e 
intestino). 
5. Neonatologia. 
6. Afecções do sistema cardiovascular e respiratório de ruminantes. 
7. Afecções do sistema respiratório de ruminantes. 
8. Afecções do sistema urinário de ruminantes. 
9. Afecções do sistema nervoso de ruminantes. 
10. Afecções cirúrgicas do aparelho locomotor em ruminantes. 
11. Afecções cirúrgicas dos olhos, tegumento e anexos em ruminantes. 
 
REFERÊNCIAS 
GREENOUGH, P.R.; MACCALLUM, F.J.; WEAVER, A.D. Lamness in cattle. W.B. Saunders, 
Philadelphia, 3ª ed., 1997, 336 p.. 
HOWARD, J.L. Current Veterinary Therapy. Food Animal Pratice. W. B. Saunders Company 
ed., Philadelphia, 1993. 966 p.. 
RADOSTITIS, O.M.; GAY, C.C.; BLOOD, D.C.; HINCHCLIFF, K.W. Veterinary Medicine.  
W.B. Saunders, Harcourt Publ., 9ª. Ed, 2000. 
REBHUN, W.C. Doenças do Gado Leiteiro. Ed. Roca, São Paulo. 2000. 
ROSENBERGER, G. Exame Clínico dos Bovinos. Guanabara Koogan Ed. Rio de Janeiro, 3ª 
ed., 1993, 419 p. 
SMITH, B.P. Large Animal Internal Medicine. C.V. Mosby Company, Toronto, 1990. 
ANDRADE, S.F. Manual de terapêutica veterinária. 2. ed. São Paulo: Rocca, 2002. 697p. 
McILWRAIT, C.W.; TURNER, A.S Técnicas cirúrgicas em animais de grande porte. Roca 
Ltda., São Paulo, 1985, 341 p. 
DIRKSEN, G.; GRÜNDER, H.D.; STÖBER, M. Rosenberger: Exame Clínico dos Bovinos. 
Rio de Janeiro – RJ: Guanabara Koogan. 
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FEITOSA, F.L.F. Semiologia veterinária: A arte do Diagnóstico. 2ª. Edição. São Paulo – SP: 
Roca. 2004. 
RADOSTITIS, O.M.; MAYHEW, I.G.J.; HOUSTON, D.M. Exame Clínico e Diagnóstico em 
Veterinária. Rio de Janeiro – RJ: Guanabara Koogan. 2002. 
 
Departamento de Pedagogia / Área de conhecimento ou matéria: 

(03) Disciplinas Pedagógicas 
 
PROGRAMA DE PROVA 

1. A pesquisa científica em educação. 
2. O curso de pedagogia e a identidade do pedagogo no Brasil. 
3. Política e gestão de educação básica brasileira após 1990. 
4. Alfabetização e desempenho escolar no contexto atual. 
5. A prática de ensino e o estágio curricular supervisionado na formação do pedagogo. 
 
Departamento de Enfermagem / Área de conhecimento ou matéria: 

(04) Enfermagem em Saúde Pública 
 
PROGRAMA DE PROVA 
1. Políticas públicas em saúde. 
2. Modelos assistenciais em saúde. 
3. Cuidado de enfermagem ao indivíduo nos diferentes ciclos de vida. 
4. Construção histórica das políticas públicas da saúde. 
5. O processo saúde-doença como fenômeno coletivo e os efeitos da organização da 
sociedade na saúde e ambiente. 
 
REFERÊNCIAS 
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Alternativas de Gerência de Unidades 
Públicas de Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 
2015.157 p. Disponível para download no site www.conass.org.br. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 
110 p.: il. – (Série E. Legislação em Saúde) ISBN 978-85-334-1939-1. Disponível para 
download no site www.saúde.gov.br/bvs. 
 
Departamento de Enfermagem / Área de conhecimento ou matéria: 

(05) Estágio Curricular Supervisionado I Gestão e E nfermagem em Saúde Pública  
 
PROGRAMA DE PROVA 

1. Modelos assistenciais em saúde. 
2. Redes de atenção a saúde. 
3. Gestão do cuidado em saúde. 
4. Gestão em saúde no SUS. 
5. Políticas públicas em saúde. 
6. Planejamento em saúde. 
 
REFERÊNCIAS 
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Alternativas de Gerência de Unidades 
Públicas de Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 
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2015.157 p. Disponível para download no site www.conass.org.br. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 
110 p.: il. – (Série E. Legislação em Saúde) ISBN 978-85-334-1939-1. Disponível para 
download no site www.saúde.gov.br/bvs. 
FERTONANI, HP et al . Modelo assistencial em saúde: conceitos e desafios 
para a atenção básica brasileira. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, 20 (6), p. 1869-
1878, jun.2015. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php? 
 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo / Área de conhecimento ou matéria: 

(06) Técnicas Retrospectivas e Urbanismo                                                                           
 
PROGRAMA DE PROVA 

1. Teorias na história da restauração de monumentos: pensamentos e contribuições. 
2. As cartas patrimoniais e o contexto brasileiro. 
3. Métodos de leitura do espaço urbano. 
4. O estatuto da cidade e os seus instrumentos. 
5. Conformação da cidade e da paisagem contemporânea. 
6. Sistemas do ambiente urbano: saneamento, vias, energia e telecomunicações e serviços. 
 
REFERÊNCIAS 
ABBUD, Benedito. Criando Paisagens - Guia de trabalho em arquitetura paisagística. São 
Paulo: Senac, 2006.  
BRASIL (Câmara dos Deputados). Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da 
Câmara dos Deputados, Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da 
República, Caixa Econômica Federal e Instituto Polis. Estatuto da Cidade: guia para 
implementação pelos municípios e cidadãos. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação 
de Publicações, 2001. 
CHOAY, F. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade: UNESP, 2006. 
CULLEN, Gordon. Paisagem urbana. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
KÜHL, B. M. A Restauração de monumentos históricos na França após a Revolução 
Francesa e durante o século XIX: um período crucial para o amadurecimento teórico. 
Revista CPC, n. 3, p. 110 - 144, nov. 2006/abr. 2007.  
KÜHL, B. M. Arquitetura de ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo: reflexões sobre a 
sua preservação. São Paulo: Ateliê Editorial: Fapesp: Secretaria da Cultura, 1998. 
KÜHL, B. M. História e Ética na Conservação e na Restauração de Monumentos Históricos. 
Revista CPC, n. 1, p. 16 - 40, nov. 2005/abr. 2006.  
KÜHL, B. M; KÜHL, P. M. Os Restauradores: Conferência feita na Exposição de Turim em 7 
de junho de 1884 –  Camillo Boito. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002. 
LEMOS, C.A.C.. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981. 
LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1982. 
MARTÍN RAMOS, Angel (editor) Lo urbano en 20 autores contemporáneos. Barcelona: 
Edicions UPC (Universitat Politécnica de Catalunya) y ETSAB (Escola Tècnica Superior 
d´Arquitectura de Barcelona), 2004.  
MASCARÓ, Juan Luis. Loteamentos urbanos. Porto Alegre: Mascaró, 2003.  
PANERAI, Philippe. Análise urbana. Brasília: UNB, 2006.  
SECCHI, Bernardo. Primeira lição de urbanismo. São Paulo: Perspectiva, 2007. 
SOUZA, Marcelo L. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao Planejamento e à Gestão 
Urbanos. 5ª. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.  
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VILLAÇA, Flávio. Uma contribuição para a história do Planejamento Urbano no Brasil. In: 
DÉAK, Csaba e SCHIFFER, Sueli (org.) O processo de urbanização no Brasil. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 1999. 
 
Departamento de Tecnologia / Área de conhecimento ou matéria: 

(07) Engenharia Bioquímica Aplicada à Indústria de Alimentos                                                                             
 
PROGRAMA DE PROVA 

1. Cinética das reações enzimáticas. 
2. Cinética dos processos fermentativos. 
3. Tipos de biorreatores e processos fermentativos. 
4. Separação e purificação de produtos biotecnológicos. 
5. Esterilização em processos fermentativos. 
 
Departamento de Tecnologia / Área de conhecimento ou matéria: 

(08) Engenharia de Processos Industriais Alimentíci os                                                       
 
PROGRAMA DE PROVA 

1. Balanço de massa em processos. 
2. 1ª Lei da termodinâmica. 
3. Transferência de calor. 
4. Transferência de massa. 
5. Estática dos fluidos. 
6. Propriedades termodinâmicas de substâncias puras. 
 
Departamento de Tecnologia / Área de conhecimento ou matéria: 

(09) Pavimentação e Transporte                                                                             
 
PROGRAMA DE PROVA 

1. Função, classificação e normas de rodovias. 
2. Estudo de traçado. 
3. Alinhamento Horizontal. 
4. Conceitos de pavimentação. 
5. Desempenho dos pavimentos. 
6. Projeto e execução de pavimentos asfálticos. 
7. Fluxo de veículos rodoviários. 

**************************** 


