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EDITAL N o 121/2013-PRH 

 
Certifico que este edital foi 
disponibilizado no mural da 
PRH e no endereço eletrônico 
www.uem.br/concurso no dia 
29/05/2013. 

 

Rosângela M. 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 096/2013-PRH e 120/2013-PRH; 
considerando o contido no Processo no 4969/2013-PRO; 
considerando os pedidos de reconsideração protocolados sob nos 5914, 5916 e 

5937/2013-PRO, e despachos neles exarados, 
 

TORNA PÚBLICO 
 

Fica negado provimento aos pedidos de reconsideração interpostos face ao 
indeferimento das inscrições no Teste Seletivo para Professor Temporário, publicado por 
meio do Edital no 120/2013-PRH, para a área de conhecimento ou matéria, conforme segue. 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE TEORIA E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO 
(01) Disciplinas Pedagógicas  

FLÁVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Indeferimento mantido por não apresentar fotocópia do verso do diploma de graduação e 
fotocópia do histórico escolar do mestrado, e por não ser admitida a juntada de documentos 
ou aditamentos após o encerramento do prazo de inscrições, conforme item 5.15 do Edital 
nº 096/2013-PRH. 

KEROS GUSTAVO MILESKI 
Indeferimento mantido por não comprovar experiência de, no mínimo, 1 (um) ano no Ensino 
Superior ou Educação Básica, e por não ser admitida a juntada de documentos ou 
aditamentos após o encerramento do prazo de inscrições, conforme item 5.15 do Edital nº 
096/2013-PRH. 

LUCIANA REGINA ANDRIOLI  
Indeferimento mantido por não comprovar experiência de, no mínimo, 1 (um) ano no Ensino 
Superior ou Educação Básica, e por não ser admitida a juntada de documentos ou 
aditamentos após o encerramento do prazo de inscrições, conforme item 5.15 do Edital nº 
096/2013-PRH. 
 

 
Maringá, 29 de maio de 2013. 

 
 
 

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


