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EDITAL Nº 331/2014-PRH 
 
 

A PRÓ-REITORA DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS 
COMUNITÁRIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas 
atribuições, e considerando o Concurso Público realizado de conformidade com o 
Edital no 186/2013-PRH para o cargo de Agente Universitário de Nível Superior para 
diversas funções, dentre elas a função de Comunicador Social (Jornalista-
Diagramador); 

 

considerando o resultado da prova prática para o referido cargo e função, 
publicado por meio do Edital no 312/2013-PRH, de 27 de novembro de 2013; 

considerando recurso interposto quanto ao resultado do Edital no 
312/2013-PRH; 

considerando novo resultado da prova prática publicado por meio do Edital 
no 164/2014-PRH, de 16 de maio de 2014; 

considerando recurso interposto quanto ao resultado do Edital no 
164/2014-PRH; 

considerando despacho exarado pela Procuradoria Jurídica desta 
Universidade; 

considerando a Súmula no 473 do STF; 
considerando que o concurso público deve ser norteado pela lisura e 

transparência além dos demais princípios exigidos constitucionalmente, 
 
 

R E S O L V E  
 
 

Anular os Editais nos 312/2013-PRH e 164/2014-PRH de resultados da 
prova prática do Concurso Público aberto por meio do Edital no 186/2013-PRH, para o 
cargo de Agente Universitário de Nível Superior, função Comunicador Social 
(Jornalista-Diagramador).  

 
2. Convocar os candidatos classificados no referido Concurso Público, 

para a função de Comunicador Social (Jornalista-Diagramador) para realização de 
nova prova prática, conforme segue. 

 
Inscrição Candidato 

58160 Ana Carla Poliseli 
59482 Andre Luis Scarate 
59233 Viviane Tâmara Covalski 
59833 Natália Moreira Eloy 
59537 Karen Cristina Gomes 

 
3. A prova será realizada no dia 7 de dezembro de 2014, das 14 horas às 

18 horas, no laboratório de informática do setor de atendimento ao usuário do NPD 
(Núcleo de Processamento de Dados), bloco 110, campus sede da UEM. 
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fl. 2 

4. A prova consistirá na diagramação de material impresso a ser escolhido 
(informativo, cartaz, catálogo, folheto, revista e outros); e desenvolvimento e criação 
de layout em formato impresso e digital (para internet), contemplando as leis da 
Gestalt e das categorias conceituais da Gestalt. 

 
5. Para finalização do projeto, será necessário o fechamento do arquivo 

para impressão em pdf. 
 
6. Os candidatos deverão comparecer, com 30 minutos de antecedência, 

munidos de documento original de identidade ou outro documento oficial com foto, 
expedido por órgão público. 

 
7. No dia 17 de dezembro de 2014, às 17 horas, será disponibilizado edital 

com o resultado da prova prática no endereço eletrônico www.uem.br/concurso. 
 
 

Maringá, 24 de setembro de 2014. 
 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Sonia Lucy Molinari, 
Pró-reitora de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários. 


