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EDITAL N o 028/2013-PRH 
 
 

Certifico que este edital foi 
disponibilizado no mural da 
PRH e no endereço eletrônico 
www.uem.br/concurso no dia 
19/02/2013. 

 

Rosângela Martins Ramos 

 A Pró-reitora de Recursos Humanos e 
Assuntos Comunitários da Universidade 
Estadual de Maringá, no uso de suas 
atribuições, e 

 
 

Considerando a Resolução no 740/2002-CAD; 
considerando os editais nos 006/2013-PRH e 026/2013-PRH; 
considerando o contido no Processo no 380/2013-PRO; 
considerando os pedidos de reconsideração protocolados sob nos 1310, 1348, 1349, 

1352, 1353, 1357, 1358, 1360, 1366, 1376/2013-PRO, e despachos neles exarados, 
 
 

TORNA PÚBLICO 
 
 

Fica dado provimento  ao pedido de reconsideração interposto face ao 
indeferimento da inscrição do teste seletivo para Professor Temporário, publicado por meio 
do Edital no 026/2013-PRH, conforme segue. 
 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
(63) Engenharia de Produção  

FRANCIELY VELOZO ARAGÃO 
 
 
2. Fica negado provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pelos 

candidatos face ao indeferimento das inscrições no teste seletivo para contratação de 
Professor Temporário, publicado por meio do Edital no 026/2013-PRH, para as áreas de 
conhecimento ou matéria, conforme segue. 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
(17) Cálculo Diferencial e Integral e Geometria Ana lítica e Álgebra Linear  

LUCIANO FERREIRA  
Indeferimento mantido por não apresentar fotocópia do histórico escolar da graduação 
conforme estabelecido no item 5.8, inciso IV, do Edital nº 006/2013-PRH. 
 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
(23) Cartografia, Geoprocessamento e Topografia  

DANILO GIAMPIETRO SERRANO 
Indeferimento mantido por não comprovar mestrado concluído em Geografia ou Engenharia 
Cartográfica. 
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(24) Geografia Física  

GLAUCIA DEFFUNE  

Indeferimento mantido por não apresentar fotocópias do diploma de graduação e do 
histórico escolar da graduação. A juntada de documentos ou aditamentos após o 
encerramento do prazo de inscrições não é admitida conforme estabelecido no item 5.15 do 
Edital no 006/2013-PRH.  

 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
(32) Teatro e Matérias Teóricas  

GABRIELA PEREIRA FREGONEIS  

Indeferimento mantido por não comprovar experiência docente ou artística, em teatro, nos 
termos do item 5.9 e incisos. 

 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
(39) Esportes Coletivos e Individuais  

VANESSA RODRIGUES VILELA 

Indeferimento mantido por não comprovar, em tempo hábil, a experiência profissional de, no 
mínimo, 6 (seis) meses na área de Educação Física. A juntada de documentos ou 
aditamentos após o encerramento do prazo de inscrições não é admitida conforme 
estabelecido no item 5.15 do Edital no 006/2013-PRH.  

 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
(44) Saúde Mental  

THAISE LIARA DA SILVA 
Indeferimento mantido por não comprovar mestrado em Enfermagem ou créditos de 
mestrado em Enfermagem concluídos e experiência profissional de, no mínimo, 2 (dois) 
anos na área de saúde mental ou experiência docente de, no mínimo, 1 (um) ano. A juntada 
de documentos ou aditamentos após o encerramento do prazo de inscrições não é admitida 
conforme estabelecido no item 5.15 do Edital no 006/2013-PRH. 
 
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA 
(45) Farmácia (Farmacotecnia)  

ELAINE DARRONQUI 
Indeferimento mantido por não comprovar experiência profissional de, no mínimo, 6 (seis) 
meses nos últimos 3 (três) anos em farmácia de manipulação ou em indústria farmacêutica 
ou cosmética. O comprovante apresentado se refere à condição de bolsista da CAPES e 
não atende à exigência de experiência profissional.  
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
(52) Contabilidade Geral  

MARCELO RODRIGUES DE LIMA 
Indeferimento mantido por não comprovar especialização em Ciências Contábeis. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 
(83) Química Geral e Orgânica  

CLEISER THIAGO PEREIRA DA SILVA 
Indeferimento mantido por não comprovar mestrado concluído. 
 
 
 

Maringá, 19 de fevereiro de 2013. 
 

 
 
 
 

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

 


