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EDITAL No 203/2009-PRH 
 

Alteração e aditamento do Edital n
o
 183/2009-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 o Edital no 
183/2009-PRH, de 25 de maio de 2009, torna pública a alteração no calendário 
para realização do referido Concurso Público e aditamento, conforme segue: 
 

1. As inscrições serão recebidas no Protocolo Geral da Universidade 
Estadual de Maringá, no período de 15 de junho a 17 de julho de 2009 (exceto 
sábados e domingos), no horário das 7h40 às 11 horas e das 13h30min às 16 
horas. 
 

2. O departamento divulgará o resultado da análise das inscrições, por 
meio de edital, até o dia 24 de julho de 2009. 
 

3. As provas serão realizadas no período de 17 a 31 de agosto de 
2009. 
 

4. O resultado final do Concurso Público será divulgado no dia 09 de 
setembro de 2009, por meio de portaria e em meio eletrônico no endereço 
www.uem.br/concurso e publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná no 
Suplemento de Concursos Públicos. 
 

5. O item 2.24 da Tabela de Pontos para avaliação do currículum vitae 
pertinente a área de conhecimento Geometria e Topologia, constante do Anexo 4, 
passa a ter a seguinte redação: “Apresentação de trabalhos em eventos de 
natureza técnico-científica e cultural nos últimos 5 anos. Unidade: nº de 
apresentações. Peso Máximo: 1”. O item 2.26 da referida Tabela passa a ter a 
seguinte redação: “Outras publicações nos últimos 05 anos”. 
 

6. Ficam mantidas as demais disposições contidas no Edital no 
183/2009-PRH. 

 
 

Maringá, 03 de junho de 2009. 
 
 
 
 

Profa. Dra. Neusa Altoé, 
Pró-Reitora / PRH 


