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EDITAL NO 14/2008-PRH 
 
 

O PROFESSOR DOUTOR DÉCIO SPERANDIO, REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
MARINGÁ, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e considerando: o Decreto no 5722 
publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná de 24/11/2005; as Resoluções nos 218/2006-CAD, 
523/2006-CAD, 484/2007-CAD, 485/2007-CAD, 008/2007-CAD, 027/97-COU, o Ato Executivo no 
012/2007-GRE de 21/12/2007, o Ofício no 793/2007-GS/SETI de 10/08/2007, a Informação no 571/2007-
DSRH de 18/09/2007 e o processo no 572/2008-PRO, T O R N A  P Ú B L I C O  o presente edital que 
estabelece as instruções para a realização de Concurso Público para a Carreira do Magistério Público do 
Ensino Superior do Paraná nas classes de Professor Auxiliar, Professor Assistente e Professor Adjunto 
para o quadro de servidores da Universidade Estadual de Maringá.  
 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - O Concurso Público será regido por este Edital e pela Resolução no 027/97-COU, disponível no 
endereço eletrônico www.uem.br/concurso. 

1.2 - Cabe ao candidato observar as normas estabelecidas na Resolução no 027/97-COU, disponível no 
endereço eletrônico www.uem.br/concurso. 

1.3 - O Concurso Público de que trata este edital constituirá de prova escrita, prova didática ou didática e 
prática e avaliação do curriculum vitae, conforme especificado para cada área de conhecimento 
constante do item 2 deste Edital. 

1.4 - A inscrição implicará o conhecimento das presentes instruções por parte do candidato e o 
compromisso tácito de aceitação das condições do Concurso Público, tais como aqui se acham 
estabelecidas. 

1.5 – A reserva de vaga para as pessoas portadoras de necessidades especiais e a afro-descendentes 
não está prevista neste Edital por não conter área de conhecimento com oferta de vaga igual ou superior 
a 05 (cinco). 
 
2 - DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO, CLASSE, NO DE VAGAS, REGIME E LOCAL DE TRABALHO  
 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA 

Área de conhecimento: (01) Engenharia Agrícola 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Câmpus de Arenito – Cidade Gaúcha, PR 

Requisito(s): - Graduação em Engenharia Agrícola com mestrado na 
área ou áreas afins ou créditos de doutorado na área ou 
áreas afins. 

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

 

Área de conhecimento: (02) Genética e Melhoramento de Plantas 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Agronomia com mestrado e doutorado em 
Genética e Melhoramento de Plantas, ou doutorado em 
Genética. 

Tipos de prova: Escrita, didática e avaliação do curriculum vitae. 
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Área de conhecimento: (03) Genética e Melhoramento de Plantas 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Regional de Umuarama. 

Requisito(s): - Graduação em Agronomia com doutorado em Genética e 
Melhoramento de Plantas. 

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

 

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

Área de conhecimento: (04) Anatomia Patológica 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Regional de Umuarama. 

Requisito(s): - Graduação em Medicina Veterinária e mestrado na área. 

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

 

Área de conhecimento: (05) Melhoramento Genético Animal 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em curso da área de Ciências Agrárias e 
doutorado em Ciências Agrárias ou áreas afins. 

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

 

Área de conhecimento: (06) Produção de Não Ruminantes 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em curso da área de Ciências Agrárias e 
mestrado em Produção Animal ou áreas afins. 

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

 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

Área de conhecimento: (07) Botânica 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Doutorado em Botânica, Biologia Vegetal ou áreas afins, 
com formação comprovada em taxonomia ou sistemática 
de plantas vasculares. 

Tipos de prova: Escrita, didática e prática e avaliação do curriculum vitae. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

Área de conhecimento: (08) Matemática 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Regional de Goioerê. 

Requisito(s): - Graduação em matemática e doutorado em matemática. 

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

 
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA 

Área de conhecimento: (09) Probabilidade e Estatística Aplicada 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Estatística, com mestrado em Estatística 
ou áreas afins; ou outra graduação com mestrado em 
Estatística. 

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

 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

Área de conhecimento: (10) Cristal Líquido-Experimental 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Física e doutorado em Física (Cristal 
Líquido-Experimental) 

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

 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

Área de conhecimento: (11) Ensino de Química 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Química (Licenciatura ou Bacharelado) e 
mestrado em Educação ou mestrado em Ensino de 
Química ou Mestrado em Ensino de Ciências na área de 
Química. 

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

 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Área de conhecimento: (12) História da Filosofia 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Filosofia, mestrado em Filosofia e créditos 
completos de doutorado em Filosofia. 

Tipos de prova: Escrita, didática e avaliação do curriculum vitae. 
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Área de conhecimento: (13) Sociologia 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Ciências Sociais, mestrado em áreas afins 
e créditos completos de doutorado em áreas afins. 

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

 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

Área de conhecimento: (14) Lingüística 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Letras com doutorado em Letras (área de 
concentração Estudos Lingüísticos), Estudos da 
Linguagem ou áreas afins relacionadas aos Estudos 
Lingüísticos. 

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

 

Área de conhecimento: (15) Língua e Literaturas de Língua Francesa 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Letras com habilitação em Língua e 
Literatura Francesas, e mestrado em Letras, Lingüística, 
Literatura ou Educação. 

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

 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

Área de conhecimento: (16) Fundamentos da Psicologia 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Psicologia e mestrado em Psicologia ou 
áreas afins 

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

 
DEPARTAMENTO DE TEORIA E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO 

Área de conhecimento: (17) Políticas Públicas e Gestão Educacional 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Pedagogia e mestrado ou doutorado em 
Educação, e 

- Experiência na docência de, no mínimo, 02 (dois) anos. 

Tipos de prova: Escrita, didática e avaliação do curriculum vitae. 
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Área de conhecimento: (18) Violão e Matérias Teóricas 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Música – bacharelado em violão; ou 
graduação em música com habilitação instrumento – 
violão; ou Curso Superior de Instrumento – violão; ou 
graduação em música com mestrado e/ou doutorado com 
pesquisa na área de interpretação (performance) musical - 
violão; 

- Experiência comprovada de, no mínimo, um ano na 
docência do instrumento violão, em instituição pública ou 
privada. 

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

 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Área de conhecimento: (19) Biológica e Técnico Instrumental 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Educação Física com mestrado e, no 
mínimo, 02 (dois) anos de experiência na área de 
Educação Física. 

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

 

Área de conhecimento: (20) Esportes Individuais 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Educação Física com mestrado e, no 
mínimo, 02 (dois) anos de experiência na área de 
Educação Física. 

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

 
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA E FARMACOLOGIA 

Área de conhecimento: (21) Farmacognosia 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Farmácia e doutorado em Ciências 
Farmacêuticas. 

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

 



Universidade Estadual de Maringá 
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 

 
Edital no 14/2008-PRH  
 

Av. Colombo, 5.790 / Bloco 104 sala 28 – Câmpus Universitário – CEP 87.020-900 – Maringá – PR 
Fones: (44) 3261 4233 – 3261 4352 – e-mail: concurso@uem.br 

Internet: www.uem.br/concurso 

fl. 6 

 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

Área de conhecimento: (22) Anatomia Patológica 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Medicina, Residência Médica em Anatomia 
Patológica, mestrado concluído ou em curso em 
Medicina, Anatomia Patológica, Patologia Humana ou 
Cirurgia. 

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

 

Área de conhecimento: (23) Ginecologia e Obstetrícia 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Medicina, Residência Médica em 
Ginecologia e Obstetrícia, Residência ou especialização 
ou Estágio reconhecido em Uroginecologia ou 
Ginecologia Oncológica, mestrado em Medicina. 

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

 

Área de conhecimento: (24) Pediatria 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Medicina com Residência Médica em 
Pediatria reconhecida pelo MEC e título de especialista 
em Pediatria reconhecido pela Sociedade Brasileira de 
Pediatria. 

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

 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

Área de conhecimento: (25) Clínica Integrada de Adulto 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Doutorado ou qualificação para doutorado em 
Odontologia (área de avaliação da CAPES). 

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

 

Área de conhecimento: (26) Periodontia 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Doutorado ou qualificação para doutorado em 
Periodontia. 

Tipos de prova: Escrita, didática e avaliação do curriculum vitae. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Área de conhecimento: (27) Administração de Recursos Humanos 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação e mestrado em Administração ou outras áreas 
e doutorado em Administração. 

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

 

Área de conhecimento: (28) Administração Geral (1) 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação e mestrado em Administração ou outras áreas 
e doutorado em Administração. 

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

 

Área de conhecimento: (29) Administração Geral (2) 

No de vaga(s) e carga horária: 02 vagas / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Administração e doutorado em 
Administração ou outras áreas, com publicação em 
evento ou periódico Qualis da CAPES, na área de 
Administração. 

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

 

Área de conhecimento: (30) Administração Mercadológica 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Administração e doutorado em 
Administração ou outras áreas, com publicação em 
evento ou periódico Qualis da CAPES. 

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

 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Área de conhecimento: (31) Contabilidade 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Ciências Contábeis ou Administração e 
doutorado ou todos os créditos de doutorado concluídos 
em Ciências Contábeis ou Administração ou Economia ou 
Educação ou Engenharia da Produção ou Estatística ou 
Gestão do Conhecimento ou Sistema de Informação ou 
Tecnologia da Informação. 

Tipos de prova: Escrita, didática e avaliação do curriculum vitae. 
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DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E PROCESSUAL 

Área de conhecimento: (32) Estágio Penal 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Direito há, no mínimo, 03 (três) anos e 
mestrado em qualquer área do Direito. 

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

 
DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO 

Área de conhecimento: (33) Instituições de Direito 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Direito há no mínimo 03 (três) anos 
contados a partir da data da colação de grau e pós-
graduação em nível de especialização em qualquer área 
do Direito. 

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

 
CENTRO DE TECNOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

Área de conhecimento: (34) Construção Civil 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Engenharia Civil ou Arquitetura e 
Urbanismo com doutorado na área de Construção Civil. 

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

 

Área de conhecimento: (35) Design de Produto 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Regional de Cianorte. 

Requisito(s): - Graduação em Design ou Desenho Industrial. 

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

 

Área de conhecimento: (36) Estrutura 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Engenharia Civil e doutorado em áreas 
afins à Engenharia de Estruturas. 

Tipos de prova: Escrita, didática e avaliação do curriculum vitae. 
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Área de conhecimento: (37) Infra-estrutura em Transportes 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Engenharia Civil e doutorado na área de 
Transportes. 

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

 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

Área de conhecimento: (38) Engenharia Mecânica I 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Doutor em Engenharia Mecânica. 

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

 

Área de conhecimento: (39) Tecnologia de Alimentos de Origem Vegetal 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Sede. 

Requisito(s): - Graduação em Engenharia de Alimentos e mestrado em 
áreas afins. 

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

 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA TÊXTIL 

Área de conhecimento: (40) Moda (Desenho de Moda, Estudo da Indumentária e 
da Moda e Laboratório de Criação) 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Regional de Cianorte. 

Requisito(s): - Bacharelado em Moda ou bacharelado em Estilismo e 
Moda 

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

 

Área de conhecimento: (41) Moda (Desenvolvimento de Produto, Gestão do 
Vestuário, Comunicação na Moda e Fotografia Aplicada a 
Moda) 

No de vaga(s) e carga horária: 01 vaga / 40 horas semanais. 

Câmpus de atuação: Campus Regional de Cianorte. 

Requisito(s): - Bacharelado em Moda ou bacharelado em Estilismo e 
Moda 

Tipos de prova: Escrita, didática e avaliação do curriculum vitae. 
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3 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO 
SUPERIOR 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro 
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

c) Comprovar o requisito exigido para o exercício do cargo de Professor de Ensino Superior. 

d) Estar quite com as obrigações eleitorais, no caso de brasileiro nato ou naturalizado. 

e) Estar em dia com as obrigações militares, no caso de brasileiro nato ou naturalizado. 

f) Estar no gozo dos direitos políticos. 
g) Ser portador de certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, no caso de brasileiro nato 
ou naturalizado. 

h) Ser portador de Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

i) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 

j) Ter disponibilidade para o horário de trabalho, o qual deverá atender as necessidades do 
departamento requisitante, podendo ser no período matutino e/ou vespertino e/ou noturno. 

 
4 - DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
4.1 - As inscrições serão recebidas no Protocolo Geral da Universidade Estadual de Maringá, no período 
de 13 de fevereiro a 04 de março de 2008 (exceto sábados e domingos), no horário das 7h40 às 11 
horas e das 13h30min às 16 horas. 

4.2 - As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, por intermédio de procurador ou via correio. 

4.2.1 - A inscrição feita via correio somente será aceita se recebida pelo Protocolo Geral da UEM até às 
16 horas do dia 04 de março de 2008. 

4.2.2 - A inscrição que chegar ao Protocolo Geral da UEM após o prazo estabelecido no subitem anterior 
será indeferida. 

4.2.3 - A inscrição e os documentos encaminhados pelo correio deverão ser postados para a 
Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo no 5790, CEP 87020-900, Maringá/PR, A/C Protocolo 
Geral com a referência, “Concurso Público para Professor Não-Titular – Edital no 14/2008-PRH”. 

4.3 - O pedido de inscrição deverá ser feito através de requerimento protocolado (Ficha de Inscrição), 
disponível no endereço eletrônico www.uem.br/concurso devendo ser instruído com os seguintes 
documentos: 

a) fotocópia autenticada dos comprovantes dos requisitos exigidos, específicos para cada área de 
conhecimento; 

b) certidão de quitação eleitoral; 

c) fotocópia autenticada de documento que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado, ou 
estrangeiro com visto permanente no país ou visto temporário, conforme art. 13, V, da Lei no 6.815 
publicada no D.O.U de 21/08/1980, que faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil; 

d) currículo documentado (com fotocópias) que deverá ser apresentado, preferencialmente, com a 
seguinte ordem de documentos: primeiro os constantes no subitem 4.3, letras “a”, “b” e “c”, e na 
seqüência os demais documentos comprobatórios. O currículo deverá ser encadernado, 
preferencialmente, em espiral; 

e) comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais). O 
recolhimento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o último dia de inscrição (04 de março de 
2008), em qualquer agência bancária ou em casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica 
Federal, mediante a apresentação da Ficha de Compensação disponível no endereço eletrônico 
www.uem.br/concurso que deverá ser preenchida e impressa pelo candidato. Para o preenchimento da 
Ficha de Compensação o candidato deverá informar o código de recolhimento 900; 
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f) declaração assinada (contida na Ficha de Inscrição) de que se submete a todas as condições deste 
edital e da Resolução no 27/97-COU, que regulamenta o Concurso Público para Professor Não-Titular; 

g) o candidato estrangeiro deverá no ato da inscrição apresentar declaração de proficiência em língua 
portuguesa, que poderá ser pessoal ou emitida por um órgão institucional. 
 
5 - DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 
5.1 - O departamento divulgará o resultado da análise das inscrições, por meio de edital, até o dia 11 de 
março de 2008. 

5.2 - O edital de que trata o subitem anterior será publicado na secretaria do departamento pertinente e 
disponibilizado no endereço eletrônico www.uem.br/concurso. 

5.3 - No caso de o candidato pedir reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, deverá 
observar o disposto nos parágrafos 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 8o da Resolução no 027/97-COU. 
 
6 - DAS PROVAS 
 
6.1 - Somente poderão submeter-se às provas os candidatos que tiveram a inscrição homologada. 

6.2 - As provas serão realizadas no período de 03 a 18 de abril de 2008, podendo ocorrer o contido no § 
1o do art. 13 da Resolução no 027/97-COU. 

6.3 - Os programas de prova e referências bibliográficas, quando fornecidas, e a tabela para pontuação 
do curriculum vitae estão estabelecidos nos anexos 01 a 41, que são partes integrantes deste edital. 
 
7 - DO RESULTADO FINAL 
 
7.1 - A comissão julgadora terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da realização da última prova 
didática, ou didática e prática, para encaminhar o resultado final do concurso ao departamento. De posse 
do resultado, o departamento encaminhará os resultados à Pró-Reitoria de Recursos Humanos e 
Assuntos Comunitários para publicação do resultado final do concurso. 
 

7.2 - O resultado final será afixado no mural da Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos 
Comunitários e disponibilizado no endereço eletrônico www.uem.br/concurso, constando data e horário 
da divulgação, e publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná. 

7.3 - Contra o resultado do concurso caberá recurso nos termos do art. 24, § 1o da Resolução no 027/97-
COU. 

7.4 - A homologação do resultado final do concurso público será feita pela Secretaria de Estado de 
Administração e Previdência do Estado do Paraná. 

7.5 - A aprovação em concurso não implicará a obrigatoriedade de nomeação do candidato. 
 
8 - DA CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO 
 
8.1 - Na ocasião da convocação será publicado edital de convocação contendo a relação de documentos 
e a relação de exames pré-admissionais para inspeção médica, a serem providenciados pelos 
convocados. 

8.2 - O candidato convocado pelo edital previsto no subitem anterior terá o prazo de até 10 (dez) dias 
úteis para providenciar os documentos, exames laboratoriais, consulta pré-admissional com o médico do 
trabalho da UEM e comparecer à Divisão de Recrutamento e Seleção munido dos documentos 
requisitados. 

8.3 - O candidato que deixar de comparecer no prazo previsto no edital mencionado, perderá 
automaticamente a vaga, e será convocado o candidato seguinte na ordem de classificação. 
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8.4 - O candidato que não puder assumir a vaga assinará termo de desistência. Não será permitida a 
reclassificação. 

8.5 - Na avaliação médica o candidato deverá ser considerado apto para ser nomeado. Se o laudo 
médico acusar inaptidão permanente para o exercício do cargo, o candidato será automaticamente 
eliminado do concurso público. 

8.6 - A nomeação do convocado se dará após resultado da inspeção médica e será publicada no Diário 
Oficial do Estado do Paraná.  

8.7 - A nomeação obedecerá à ordem classificatória e será efetivada no nível inicial das diferentes 
classes da carreira docente, de acordo com as normas vigentes. 

8.8 - Para a posse será exigido do candidato: 
a) declaração de acúmulo de cargo ou negativa de acumulação; 
b) declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado. 
 
9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1 - O enquadramento na carreira docente se dará pelo maior título exigido como requisito em cada 
área de conhecimento.  

9.2 - O enquadramento será por classe, na referência inicial “A” assim constituído: 
a) Professor Auxiliar – graduado ou especialista; 
b) Professor Assistente – com título de mestre; 
c) Professor Adjunto – com título de doutor. 

9.3 - O vencimento mensal com base em carga horária semanal de 40 horas, em vigor, é: 

TIDE T-40  
CLASSE Salário base com adic. de  

titulação 
Salário base com adic. de 

titulação 
Professor Auxiliar (graduado) R$ 1.585,75 --- R$ 1.023,07 --- 
Professor Auxiliar (especialista) R$ 1.585,75 R$ 1.823,61 R$ 1.023,07 R$ 1.176,53 
Professor Assistente R$ 2.166,00 R$ 3.140,70 R$ 1.397,42 R$ 2.026,25 
Professor Adjunto R$ 2.721,87 R$ 4.763,27 R$ 1.756,05 R$ 3.073,08 

9.4 - Poderá ser concedido o regime TIDE (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva) para os professores 
de todas as classes, desde que atendidas as normas contidas na Resolução no 514/2007-CAD, 
disponível no endereço www.scs.uem.br. 

9.5 - Ao regime TIDE corresponde o acréscimo de 55% (cinqüenta e cinco por cento) sobre o valor 
especificado no campo Vencimento do demonstrativo de valores constante do subitem 8.3. 

9.6 - O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos improrrogáveis, contados da data de 
publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Paraná. 

9.7 - O candidato aprovado deverá manter seu endereço atualizado durante a validade do presente 
concurso público, junto a Divisão de Recrutamento e Seleção da Universidade. 

9.8 - O regime jurídico será regido pelo Estatuto dos Funcionários Civis do Estado do Paraná, Lei no 
6174 de 16/11/1970. 

9.9 - Não será admitido candidato com vínculo de trabalho por prazo determinado ou indeterminado, em 
empregos/cargos/funções ou que receber proventos de aposentadoria em empresa pública, autarquia, 
sociedade de economia mista ou fundação mantida pelo poder público, caso em que o candidato deverá 
fazer sua opção, conforme previsto na Constituição Federal, e comprovar a opção no processo de 
admissão, exceto as hipóteses de acúmulo legal, nos termos do Estatuto dos Funcionários Civis do 
Estado do Paraná, Constituição Federal, Emendas Constitucionais no 19, 20 e 34, publicadas no Diário 
Oficial da União em 05/06/98, 16/12/98 e 14/12/2001, respectivamente, e Resolução no 01185 da 
Secretaria de Estado da Administração, publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná em 20/8/1999. 
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9.10 - Os candidatos não aprovados ou que tiveram suas inscrições indeferidas, poderão retirar as 
fotocópias dos documentos apresentados para inscrição, até 120 (cento e vinte) dias após o 
encerramento do concurso, observando-se os prazos para recurso.  

9.11 - 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 
concurso. Decorridos os prazos ora citados os documentos serão reciclados. 

9.12 - O candidato poderá retirar as fotocópias pessoalmente ou através de procurador, junto à Divisão 
de Recrutamento e Seleção. 

9.13 - Será de inteira responsabilidade do candidato conhecer as normas do presente concurso público 
estabelecidas na Resolução no 027/97-COU. 
 
 
 

Universidade Estadual de Maringá, em 24 de janeiro de 2008. 
 
 

DÉCIO SPERANDIO, 
Reitor 

 


