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EDITAL Nº 098/2014-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 279/2013-PRH e o processo no 12094/2013-
PRO, 
 

T O R N A  P Ú B L I C A  
 

 
A convocação dos candidatos classificados no Concurso Público para as 

funções de Biólogo  e Instrutor de Idiomas (Língua Alemã)  aberto por meio do Edital 
no 279/2013-PRH, para a realização das provas práticas que serão realizadas nas 
datas, horários e locais conforme anexos I e II que são partes integrantes deste Edital. 

 
2. Estará automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato 

convocado que não comparecer ao sorteio da ordem e do ponto, se houver, e no local 
designado para a realização da prova, na data e horário estabelecidos. 

 
3. A prova prática para a função de Biólogo  terá início com o sorteio da 

ordem de realização da prova no dia 27 de março de 2014, às 8h00min, no Bloco G-
80, sala 116, no Campus Universitário de Maringá. 

 
4. A prova prática para a função de Instrutor de Idiomas (Língua Alemã)  

terá início com o sorteio do ponto no dia 27 de março de 2014, às 8h30min, nas 
dependências do Bloco 29, no Campus Universitário de Maringá. 

 

5. Para realização da prova prática os candidatos deverão observar o 
estabelecido no item 18 do Edital no 279/2013-PRH e comparecer no local designado 
munidos de documento original de identidade ou outro documento oficial com foto, 
expedido por órgão público. 
 

6. No dia 04 de abril de 2014, às 17 horas, será disponibilizado o Edital 
com o resultado das prova práticas no endereço eletrônico www.uem.br/concurso.  
 

 
Maringá, 18 de março de 2014. 

 
 

 
 

Profa. Dra. Sonia Lucy Molinari 
Pró-reitora de Recursos Humanos e Assuntos Comunitá rios.  
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ANEXO I DO EDITAL Nº 98/2014-PRH 
 

BIÓLOGO 
 

A prova prática para a função de Biólogo será realizada no dia 27 de 
março de 2014, às 8 horas, no Bloco G-80, sala 116 , do Câmpus Universitário em 
Maringá-PR. 

É recomendado que o candidato procure conhecer o local de realização da 
prova prática com antecedência. 

O sorteio dos candidatos para a prova prática terá início às 08h00min, 
onde será estabelecida a ordem de realização da mesma, sendo que o não 
comparecimento no horário previsto, por qualquer motivo, implicará a desclassificação 
automática e irrecorrível do candidato.  

A realização da prova prática, seguindo a ordem dos sorteios, terá início às 
08h30min. Os candidatos terão 30 (trinta) minutos para realizar a prova prática. 

A prova prática será realizada em um ou mais períodos, manhã e/ou tarde, 
dependendo do número de candidatos. 

A prova prática versará sobre os seguintes tópicos do conteúdo 
programático: 

- Preparação de exsicatas e confecção de fichas para inclusão de material 
no acervo; 

- Organização e manutenção da coleção herborizada; 
- Procedimentos para intercâmbio de material entre herbários. 
É vedado o uso de qualquer material para consulta durante a prova prática. 

A prova prática não será aberta ao público. 
Durante a prova prática, o candidato não poderá ser interrompido, sendo 

também vedada a consulta aos membros da banca examinadora, sob qualquer forma 
ou pretexto. 

É obrigatório o uso de caneta azul ou preta na folha de resposta da prova 
prática. 

Os candidatos abaixo relacionados deverão comparecer ao local 
determinado munidos de cédula de identidade original ou outro documento oficial com 
foto, expedido por órgão público. 
 

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO 

01 61331 Giovana Faneco Pereira 

02 62194 Aline Rosado 

03 61157 Simone Rodrigues Slusarski 

04 61750 Cristiano Marcelo Viana Cardoso 

05 63427 Daiany de Fátima Corbetta 

06 62369 Maurício Cruz Mantoani 

07 61868 Anielly Galego de Oliveira 

08 62051 Luana Martos 
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ANEXO II DO EDITAL Nº 98/2014-PRH 
 

INSTRUTOR DE IDIOMAS (LÍNGUA ALEMÃ) 
 

A prova prática para a função de Instrutor de Idiomas (Língua Alemã) terá 
início com o sorteio do ponto no dia 27 de março de 2014, às 8h30min, nas 
dependências do Bloco 29 , do Câmpus Universitário em Maringá-PR. 

O não comparecimento no horário previsto, por qualquer motivo, implicará 
a desclassificação automática e irrecorrível do candidato.  

É recomendado que o candidato procure conhecer o local de realização da 
prova prática com antecedência. 

Para realização da prova prática os candidatos deverão observar o 
estabelecido no item 18 do Edital no 279/2013-PRH. 

Os candidatos abaixo relacionados deverão comparecer ao local 
determinado munidos de cédula de identidade original ou outro documento oficial com 
foto, expedido por órgão público. 
 

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO 

01 61511 Adriano Steffler 

02 61287 Hildegard Elisa Schmidtke 

 


