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Trabalho, Emprego 
e Economia Solidária

EDITAL Nº 010/2012 � GS SETS

O Secretário de Estado da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 

Economia Solidária, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Edital nº
001/2012, de 06/01/2012, resolve

TORNAR PÚBLICO:

1. A convocação dos candidatos aprovados e classi! cados dentro do limite de vagas
estabelecidos no Edital nº 001/2012 para de acordo com o item 14.1 do mesmo 
edital, entregar documentação no 3º andar da Secretaria de Estado do Trabalho, 
Emprego e Economia Solidária, Rua Pedro Ivo, 750, Centro, Curitiba nas datas 
e horários ! xados nos anexos I, II e III deste Edital, munidos dos seguintes 
documentos (original e cópia):
a) carteira de identidade expedida pelo Instituto de identi! cação do Estado do 

Paraná, indispensável para a implantação do pagamento;

b) Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal � CPF;
c) cartão do PIS/PASEP;
d) certidão de nascimento dos ! lhos menores de 14 (quatorze) anos (caso tenha);
e) comprovante de residência atualizado;
f) certi! cado e histórico escolar;
g) comprovante de reservista ou dispensa;
h) título de eleitor com o comprovante de votação da última eleição;
i)Atestado de Saúde, expedido por médico registrado no Conselho Regional de 
Medicina do Paraná, considerando o candidato apto para o exercício da função, 
objeto da contratação;
j) declaração de acumulo de cargo (a ser preenchido na entrega da documentação);
l) declaração de bens e valores a ser preenchida na entrega da documentação ou

declaração de imposto de renda;
m) certidão de casamento;
n) número de conta no Banco do Brasil
o) cartão transporte (somente para os cargos de Técnico Administrativo e Técnico 
de Informática)
2. O não atendimento por parte dos candidatos, das instruções estipuladas neste 
Edital, ou a ausência do candidato na data e horário agendados neste Edital 
implicará na sua eliminação do Teste Seletivo Público.
3. A Avaliação Médica terá caráter eliminatório, sendo os candidatos considerados
inaptos.
4. Caberá aos candidatos o conhecimento e execução das orientações previstas no
presente Edital. Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos 
procedimentos exigidos.
5. Os candidatos que não observarem rigorosamente as datas, locais, condutas, 
prazos e demais orientações deste Edital para sua apresentação serão considerados
eliminados.
6. Não haverá segunda chamada, por qualquer motivo, inclusive moléstia, acidente 
ou outro fato, implicando na eliminação automática do Teste.
7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário da Secretaria de Estado do 
Trabalho, Emprego e Economia Solidária � SETS.

Curitiba, 21 de Maio de 2012.

Luiz Claudio Romanelli

Secretário de Estado
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Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior

Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários 
PORTARIA Nº 378/2012-PRH 

Certifico que esta portaria foi 
disponibilizada no mural da 
PRH e no endereço eletrônico 
www.uem.br/concurso no dia 
23/05/2012. 

Eliane Morales Saraiva 

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

Considerando o edital nº 091/2012-PRH; 
considerando o contido no processo nº 4268/2012-PRO, 

TORNA PÚBLICO 
Art. 1o Fica homologado o resultado final do Teste Seletivo para 

contratação de Professor Temporário, aberto por meio do Edital nº 091/2012-
PRH, na área de conhecimento ou matéria, conforme segue: 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 
(01) Produção Animal 
01 vaga / 40 horas semanais – Câmpus Sede. 
CANDIDATO / Npe / Npd / Npt / Nf / Resultado 
FERNANDA GRANZOTTO / 8,83 / 8,63 / 6,00 / 8,31 / 1º Lugar 
RENATO ALVES PRIOLI / 8,23 / 9,27 / 5,00 / 8,27 / 2º Lugar 
PAULA ADRIANA GRANDE / 8,47 / 8,43 / 6,00 / 8,08 / 3º Lugar 
LEANDRO NAGAE KURITZA / 7,87 / 8,60 / 4,50 / 7,73 / 4º Lugar 
MAURO SERGIO YWAZAKI / 2,50 / 4,48 / 7,00 / 4,17 / Não Aprovado 
ANA LUIZA BACHMANN SCHOGOR / 0,00 / n/c / - / - / Desclassificado 
SILVANA TEIXEIRA / 0,00 / n/c / - / - / Desclassificado 
MARCELO DE OLIVEIRA ALVES RUFINO / n/c / - / - / - / Desclassificado 
MARCIBELA STULP / n/c / - / - / - / Desclassificado
MELANIE DIGMAYER / n/c / - / - / - / Desclassificado 
STEFANIA CAROLINE CLAUDINO DA SILVA / n/c / - / - / - / 
Desclassificado 
TATIANA CRISTINA SENRA MOTTA / n/c / - / - / - / Desclassificado 
LEGENDA: Npe – nota da prova escrita; Npd – nota da prova didática; Npt – nota 
da prova de títulos; Nf – nota final; n/c – não compareceu. 
 Art. 2o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Maringá, 21 de maio de 2012. 
Profa. Dra. Sonia Lucy Molinari, 

Pró-reitora de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários. 

R$ 144,00 - 48427/2012


