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EDITAL N.O 179/2008-PRH 

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

Considerando a Resolução n.o 740/2002-CAD; 
considerando o edital n.o 106/2008-PRH; 
considerando a Portaria de Resultado Final n.o 1670/2008-PRH, publicada em 

13/06/2008, 
considerando o contido no Processo n.o 4810/2008-PRO; 
considerando a garantia do princípio constitucional de ampla defesa; 
considerando os pedidos de reconsideração protocolados sob n.os 7839 e 

7941/2008-PRO, que solicitam reconsideração e reanálise da prova de títulos e despachos 
neles exarados, 

considerando o pedido de reconsideração protocolado sob n.o 7890/2008-PRO que 
solicita reconsideração e reanálise da prova escrita e despachos nele exarado, 

considerando o parecer dos membros da comissão de seleção que procederam a 
reanálise da prova de títulos e da prova escrita, respectivamente. 
 

 
TORNA PÚBLICO 

 
I - Fica mantida a nota da prova de títulos dos candidatos Davis João Alves e Ivaldete 
Tijolin Barros, do Teste Seletivo para Professor Temporário, aberto pelo Edital n.o 
106/2008-PRH, para a área de conhecimento e matéria (01) Biologia Aplicada – TMA; e 
Ecologia – TMA do Departamento de Biologia do Centro de Ciências Biológicas da 
Universidade Estadual de Maringá. 
 
II - Fica mantida a nota da prova escrita da candidata Fernanda Piasecki Fazolli, do 
Teste Seletivo para Professor Temporário, aberto por meio do Edital n.o 106/2008-PRH, 
para a área de conhecimento (15) Educação Física com Ênfase em Biológicas e Técnico 
Instrumental do Departamento de Educação Física do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Estadual de Maringá. 
 
 PUBLIQUE-SE. 
 
 

Maringá, 19 de junho de 2008. 

 
 
 

Prof.a Dr.a Neusa Altoé, 
Pró-reitora/PRH 

 
 


