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EDITAL Nº 112/2013-PRH 
 
 

Certifico a disponibilização 
deste edital no mural da PRH 
e no endereço eletrônico 
www.uem.br/concurso no dia 
16/05/2013. 
 

Júlio S. R. Capel 

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

 
 

considerando os editais nos 057/2013-PRH, de 1º de abril de 2013 e 094/2013-
PRH, de 30 de abril de 2013; 
considerando os pedidos de reconsideração apresentados face ao resultado das 
inscrições conforme item 7.2 do Edital no 057/2013-PRH; 
considerando as informações prestadas pela Divisão de Finanças, 
 

 
 

T O R N A  P Ú B L I C O  
 
 

A inclusão das inscrições conforme anexo único deste Edital, na relação das 

inscrições habilitadas para o Concurso Público para provimento do cargo Agente 

Universitário Operacional, função Auxiliar Operacional (áreas: Ajudante Geral e Serviços de 

Limpeza), aberto por meio do Edital nº 057/2013-PRH e divulgada por meio do Edital nº 

094/2013-PRH, em razão do pagamento tempestivo da taxa de inscrição. 

 
 
 

 
 

Maringá, 16 de maio de 2013. 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Sonia Lucy Molinari, 
Pró-reitora de Recursos Humanos e Assuntos Comunitá rios. 
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fl. 2 do Edital no 112/2013-PRH 

 
ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 112/2013-PRH 

 
A prova será realizada no dia 26/05/2013, no Câmpus Universitário da 

UEM, em Maringá-PR, nos locais informados conforme abaixo. 

Considerando a grande extensão do Câmpus Universitário é recomendado 
que o candidato procure conhecer o seu local (Bloco) de provas com antecedência. 

O acesso dos candidatos aos locais de prova será aberto às 8h20min e 
fechado impreterivelmente às 8h50min , ficando impedido de ingressar o candidato 
que chegar ao seu local de prova após as 8h50min , independentemente do motivo, 
ainda que de força maior ou caso fortuito. O candidato deverá comparecer com 
antecedência necessária, sendo de sua exclusiva responsabilidade a localização de 
seu local de realização das provas. 

Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de identidade 
original  ou outro documento oficial com foto, expedido por órgão público e Ficha de 
Inscrição  impressa, assinada e com fotocópia legível do documento de identidade 
colada no espaço reservado, conforme descrito no item 10.6 do Edital nº 057/2013-
PRH, caneta azul ou preta, lápis e borracha. 

Auxiliar Operacional (Ajudante Geral) 
 

Inscrição Nome do Candidato Local de prova 

52588 Marciano Estevam da Silva 
Bloco D-34 (2º andar) 

SALA 028  

 
 
Auxiliar Operacional (Serviços de Limpeza) 
 

Inscrição Nome do Candidato Local de prova 

55515 Janeti Volpato 
Bloco E-34 (térreo) 

SALA 042  

50218 Keila Cristina de Assis Corrêa Pes 
Bloco E-34 (térreo) 

SALA 043  

 


