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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 328/2014-PRH 

 
A Professora Doutora Sonia Lucy Molinari, Pró-reitora de Recursos 

Humanos e Assuntos Comunitários da Universidade Estadual de Maringá, no uso de 
suas atribuições, e considerando os editais nos 279/2013-PRH, 083/2014-PRH, 
105/2014-PRH, 123/2014-PRH e o contido no processo n 12094/2013-PRO, 

 
 

T O R N A  P Ú B L I C O  
 

 
A convocação dos candidatos relacionados no Anexo II deste Edital, 

classificados no Concurso Público para o Cargo de Agente Universitário de Nível 
Superior, aberto por meio do Edital no 279/2013-PRH para as funções de Biólogo, 
Enfermeiro, Médico Veterinário, Psicólogo Clínico e  Químico , para a realização do 
exame psicológico que ocorrerá no dia 19 de outubro de 2014 , no bloco C-23, 1º 
andar, sala 01, às 9 horas, horário oficial de Brasília, da Universidade Estadual de 
Maringá - Avenida Colombo, 5790 – Maringá-PR. 

 
2. Os candidatos deverão comparecer no local e horário estabelecido para 

a realização do exame com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, munidos de 
documento de identidade original e, observarem as orientações constantes do Anexo I 
deste edital. 

 
3. Estará automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que 

não comparecer no local designado para a realização do exame psicológico, na data e 
horário estabelecido neste edital. 

 
4. Não haverá segunda chamada para realização do exame psicológico e 

não serão aceitos pedidos de realização do exame psicológico em outra data, horário 
ou local diferente do estabelecido neste Edital, independentemente dos motivos 
alegados. 

 
5. Os Anexos I a IV são partes integrantes deste edital. 

 
Maringá, 24 de setembro 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 328/2014-PRH 
 
 

1. DO EXAME PSICOLÓGICO  
 
1.1. O exame psicológico, de caráter unicamente eliminatório, é uma das fases dos concursos 
públicos para provimento da função de Biólogo, Enfermeiro, Médico Veterinário, Psicólogo 
Clínico e Químico , na qual o candidato será considerado indicado ou contraindicado. 

1.2 O exame psicológico consistirá na aplicação e avaliação de instrumentos e técnicas 
psicológicas visando verificar habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de 
personalidade importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente 
Universitário de Nível superior para as funções descritas no subitem anterior. 

1.3 O exame psicológico será realizado por banca examinadora constituída por 03 (três) 
membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 

1.4 A realização da fase do exame psicológico é a mesma para todos os candidatos, não 
havendo, portanto, nenhum tipo de adaptação de testes. 

1.5 O exame psicológico ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos nas Resoluções do 
Conselho Federal de Psicologia.  

1.6 O resultado do exame psicológico será obtido por meio da análise conjunta dos testes 
psicológicos utilizados. 

1.7 Será considerado contraindicado e, consequentemente, eliminado do concurso público, o 
candidato que não apresentar os requisitos psicológicos necessários para o exercício do 
cargo.  

1.8 A contraindicação no exame psicológico não significará, necessariamente, a existência de 
transtornos cognitivos e/ou comportamentais; indicará que o(a) candidato(a) não atendeu, à 
época da avaliação, aos requisitos exigidos para o exercício do cargo ao qual concorreu. 

1.9 O candidato considerado contraindicado no exame psicológico ou que não comparecer à 
avaliação, no local, na data e nos horários previstos neste edital, será eliminado do concurso 
público. 

1.10 A publicação do resultado do exame psicológico listará apenas os candidatos indicados, 
em obediência ao que preceitua o art. 6º da Resolução nº 1 do Conselho Federal de 
Psicologia, de 19 de abril de 2002. 

1.11 Será facultado ao candidato e somente a este, ter acesso e conhecimento dos testes 
psicológicos e do seu resultado, por meio de entrevista devolutiva, nos termos e prazos 
previstos neste edital de convocação. 

1.12 Do resultado do exame psicológico cabe recurso administrativo à Pró-reitoria de 
Recursos Humanos e Assuntos Comunitários assegurando-se ao candidato contraindicado a 
ampla defesa e o contraditório. 

1.13 Para recorrer do resultado do exame psicológico o candidato deverá solicitar 
agendamento de vistas no prazo estipulado neste edital. 
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1.14 O candidato que solicitar o agendamento a que se refere o item anterior deverá estar 
acompanhado por psicólogo de sua confiança no dia agendado para vistas do exame, o qual 
fundamentará o recurso. 

1.15 As despesas decorrentes da representação de que trata o item anterior correrão por 
conta do candidato. 

1.16 O psicólogo constituído deverá apresentar comprovação de registro no Conselho 
Regional de Psicologia. 

1.17 Não será admitida a remoção dos instrumentos de avaliação, devendo o profissional 
representante ter acesso aos mesmos na presença de psicólogo responsável pela avaliação. 

1.18 Não será permitida a troca de horários por parte do candidato na data agendada para a 
entrevista devolutiva ou para vista do exame. 

1.19 Não haverá segunda chamada para o exame psicológico, importando a ausência do 
candidato na data, horário e local determinados no presente edital, por qualquer motivo, 
inclusive moléstia, atraso, ou força maior na sua eliminação do concurso público. 

2. DO LOCAL, DATA, HORÁRIO E PROCEDIMENTOS PARA REA LIZAÇÃO DO EXAME 
PSICOLÓGICO 

2.1 O exame psicológico será aplicado no dia 19 de outubro de 2014 , às 9 horas, horário 
oficial de Brasília, no Bloco C-23, 1º andar, sala 01, da Universidade Estadual de Maringá - 
Avenida Colombo, 5790 - Maringá - PR. 

2.2 O acesso dos candidatos ao local do exame psicológi co terá início às 8h30min e se 
encerrará, impreterivelmente, às 8h50min , ficando impedido de ingressar o candidato que 
chegar ao seu local de exame após as 8h50min, independentemente do motivo, ainda que de 
força maior e caso fortuito. 

2.3 Para efeito de aplicação da regra prevista no item anterior é considerado local do exame o 
prédio (Bloco) com salas de aplicação. 

2.4 O candidato deverá comparecer com antecedência necessária, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a localização de seu local de realização do exame. 

2.5 O candidato deverá comparecer, no horário e local designados portando caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul. 

2.6 A partir do início da aplicação do exame psicológico, não será permitido a saída do 
candidato da sala, sob nenhuma hipótese, sob pena de eliminação do certame. 

2.7 Durante a realização do exame não será permitido ao candidato, sob pena de ser excluído 
do concurso público: 

a) agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da equipe de 
aplicação do exame; 

b) utilizar ou tentar utilizar de meios fraudulentos para benefício próprio ou de terceiros; 
c) não devolver integralmente o material recebido no dia do exame psicológico; 
d) comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao concurso público; 
e) utilizar ou tentar utilizar livros, apostilas ou outro material de consulta; 
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f) utilizar-se de aparelhos eletrônicos, como calculadoras, celulares, mp3, relógio do tipo 
”calculadora”, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, tablets, transmissores 
ou receptores de dados, gravador, máquina fotográfica e/ou similares; 

g) ausentar-se do recinto.  

2.8 Durante a realização do exame, bolsas e demais objetos pertencentes aos candidatos, 
deverão ser colocados embaixo ou ao lado da carteira. Os aparelhos de telefone celular, de 
surdez ou outros eletrônicos deverão ser desligados. A emissão de qualquer sinal sonoro 
proveniente de aparelhos, ainda que involuntária, implicará a eliminação do candidato do 
concurso público. 

2.9 Não será permitida a presença de acompanhantes no local do exame psicológico, assim 
como a interferência e/ou a participação de terceiros durante a realização da fase de exame 
psicológico. 

2.10 Caberá ao coordenador da aplicação decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos 
durante a fase de exame psicológico. 

3. DO RESULTADO, DA ENTREVISTA DEVOLUTIVA E DO AGEN DAMENTO DE VISTAS 

3.1 No dia 04 de novembro de 2014, às 17 horas , será divulgado o resultado do exame 
psicológico no endereço eletrônico http://www.uem.br/concurso. 

3.2 Os candidatos contraindicados poderão solicitar entrevista devolutiva nos dias 05 e 06 de 
novembro de 2014 , por meio de requerimento (Anexo III desse edital) protocolado no 
Protocolo Geral da UEM, localizado na Av. Colombo, 5790, Bloco A-01 (próximo a rotatória em 
frente ao Parque Ecológico da UEM), CEP 87020-900, Maringá-PR, no horário das 7h40min 
às 11h00min e das 13h30min às 16h00min). 

3.3 No dia 07 de novembro de 2014 , às 17 horas , será divulgado no endereço eletrônico 
http://www.uem.br/concurso o agendamento das entrevistas devolutivas, bem como o local e, 
respectivos horários, observando-se para tanto o número de protocolo de solicitação de 
agendamento e o horário determinado para a entrevista. 

3.4 A entrevista devolutiva será realizada no dia 09 de novembro de 2014 , obedecendo-se ao 
agendamento divulgado no item 3.3. 

3.5 Os candidatos contraindicados que desejarem recorrer do resultado do exame deverão 
solicitar vistas nos dias 10 e 11 de novembro de 2014 , por meio de requerimento (Anexo IV 
desse edital) protocolado no Protocolo Geral da UEM, localizado na Av. Colombo, 5790, Bloco 
A-01 (próximo a rotatória em frente ao Parque Ecológico da UEM), CEP 87020-900, Maringá-
PR, no horário das 7h40min às 11h00min e das 13h30min às 16h00min). 

3.6 No dia 13 de novembro de 2014 , às 17 horas , será divulgado no endereço eletrônico 
http://www.uem.br/concurso o agendamento do procedimento de vistas, bem como o local e, 
respectivos horários, observando-se para tanto o número de protocolo de solicitação de 
agendamento de vistas e o horário determinado. 

3.7 A realização de vistas será no dia 16 de novembro de 2014 , obedecendo-se ao 
agendamento divulgado no item 3.6. 

3.8 O prazo para interposição de recurso em razão do resultado do exame psicológico é de 
dois dias úteis a partir da realização do procedimento de vistas (dias 17 e 18 de novembro de 
2014). 
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3.9 O recurso deverá ser interposto no Protocolo Geral da UEM, localizado na Av. Colombo, 
5790, Bloco A-01 (próximo a rotatória em frente ao Parque Ecológico da UEM), CEP 87020-
900, Maringá-PR, no horário das 7h40min às 11h00min e das 13h30min às 16h00min). 

3.10 A data de divulgação do resultado do(s) recurso(s) será publicada no endereço eletrônico 
http://www.uem.br/concurso. 
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ANEXO II DO EDITAL Nº 328/2014-PRH 

 

Função: BIÓLOGO 

INSCRIÇÃO CANDIDATO R.G. CLASSIFICAÇÃO 

61331 GIOVANA FANECO PEREIRA 70962373 1º 

62194 ALINE ROSADO 86295490 2º 

61157 SIMONE RODRIGUES SLUSARSKI 69704743 3º 

62369 MAURÍCIO CRUZ MANTOANI 99227800  6º 

 

Função: ENFERMEIRO 

63425 KELLY CRISTINA SUZUE IAMAGUCHI 77022198 1º 

61185 IZABELA GOMES FERRARI 79603627 2º 

61337 
ALINE CARDOSO MACHADO 
MOLITERNO 72561155 3º 

62690 KAREN RAQUEL MILHAN 408021615 4º 

61566 MÍRIAM LEIKO TERABE 82848525 5º 

61367 MARIA CRISTINA CABESTRE 104848492 6º 

63390 MARIANA ANGELA ROSSANEIS 93872460 7º 

62199 ELIANA SAYURI KATO 61489460 8º 

61611 
ISABELLA M. DALLA COSTA 
ALBERTON 

78225157 9º 

62486 ROSIANE RIBEIRO DOS SANTOS 88705920 10º 

62479 MAYCKEL DA SILVA BARRETO 97171882 11º 

62161 TATIANA EMERGENTE GONÇALVES 89760410 12º 

61678 ANA PAULA DOS SANTOS BARBOSA 76628297 13º 

61169 ROSIANE TOSCHI MAGANHA 69188796 14º 

62783 RENATA MANHOLER DOS SANTOS 84019950 15º 
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Função: ENFERMEIRO – Candidato classificado na vaga para a frodescendente 

62572 LIRIAMAR RIBEIRO 63254576 3 1º 

 
 

Função: MÉDICO VETERINÁRIO 

INSCRIÇÃO CANDIDATO R.G. CLASSIFICAÇÃO* 

6 2 6 5 9  JULIANA TRANCHO MEIRA 255283362 1º 

6 2 0 3 3  ELLENN POLLYANNA A. FERNANDES 91889021 2º 

 
 

Função: PSICÓLOGO CLÍNICO 

INSCRIÇÃO CANDIDATO R.G. CLASSIFICAÇÃO 

61691 ALINE SANTTI VALENTIM 1386562 1º 

62385 PRISCILA XANDER 75348835 2º 

63443 LUCIANA GRANDINI CABREIRA 60552347 3º 

61988 RONEI CASSIUS SPERANDIO 62071249  4º 

62022 GEISI MARA RODRIGUES 82672800 5º 

 
 

Função: PSICÓLOGO CLÍNICO – candidato classificado como af rodescendente 

INSCRIÇÃO CANDIDATO R.G. CLASSIFICAÇÃO 

63464 NAIR BEATRIS LOPES DA SILVA 73167230 1º 
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Função: QUÍMICO 

62342 VANESSA KIENEN 81150699  1º 

62768 ROBERTA DELCOLLE 78548150  2º 

61664 MARCELA FERNANDES SILVA 289731598 3º 

62145 EDIVALTRYS I. P. DE REZENDE 78262516 4º 

61427 OSVALDO PEZOTI JUNIOR 93506510 5º 

62061 LÍDIA BRIZOLA SANTOS SOARES 88950330 6º 

63352 HUGO FALZIROLLI 105068700 7º 

61228 VALQUÍRIA DE MORAES SILVA 83596422  8º 

63030 GUSTAVO RUIVO SALMAZZO 001514297 9º 

61673 JACQUELINE PEREIRA VISTUBA 81472840 10º 

63192 KATIELI DA SILVA SOUZA 90831364 11º 

 
 

Função: QUÍMICO – candidato classificado como afrodescende nte 

INSCRIÇÃO CANDIDATO R.G. CLASSIFICAÇÃO 

63508 RANULFO COMBUCA DA SILVA 
JUNIOR 428240112 1º 
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ANEXO III DO EDITAL Nº 328/2014-PRH 

 
 
 
 
À 
Banca de Avaliação Psicológica 
 
 
 
 
 
SOLICITAÇÃO DE ENTREVISTA DEVOLUTIVA REFERENTE AO E XAME PSICOLÓGICO 

 
 
 
 

 
_________________________________________, inscrito sob o nº ________ no Concurso 
Público para o cargo de Agente Universitário de Nível Superior - 
Função:_______________________________, aberto por meio do Edital nº 279/2013-PRH, 
solicita o agendamento de entrevista devolutiva referente ao exame psicológico  convocado 
por meio do Edital nº 328/2014-PRH, a ser realizada no dia 09 de novembro de 2014 . 
 
 

Maringá, ______de _________ de 2014. 
 
 
 
 

______________________________________ 
(nome e assinatura) 
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ANEXO IV DO EDITAL Nº 328/2014-PRH 
 
 
 
À 
Banca de Avaliação Psicológica 
 
 
 
 

SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO DE VISTAS  
 EXAME PSICOLÓGICO 

 
 
 
 

 
_________________________________________, inscrito sob o nº ________  no Concurso 
Público para o cargo de Agente Universitário de Nível Superior - Função: 
___________________________, aberto por meio do Edital nº 279/2014-PRH,  solicita o 
agendamento de vistas ao exame psicológico convocado por meio do Edital nº 328/2014-PRH, 
a ser realizada no dia 16 de novembro de 2014 e declara estar ciente de que deverá se fazer 
acompanhar de um profissional psicólogo para representação. 
 
 
 

Maringá, ______de _________ de 2014. 
 
 
 
 

______________________________________ 
(nome e assinatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


