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Júlio S. R. Capel 

 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 o edital nº 057/2013-PRH; 
considerando o contido no processo nº 3837/2013-PRO, 

 
 

TORNA PÚBLICO 
 
 

A relação das inscrições habilitadas para o Concurso Público para provimento 
dos cargos de Agente Universitário Operacional e Agente Universitário de Nível Médio da 
Carreira Técnica Universitária, nas funções de Auxiliar Operacional (Áreas: agropecuária, 
ajudante geral, apoio administrativo, auxiliar de cozinha e serviços de limpeza), Oficial de 
Manutenção (Áreas: Marceneiro e Serralheiro), Técnico de Manutenção (Área: Eletricista), 
Técnico em Agropecuária, Técnico em Biblioteca, Técnico em Edificações, Técnico em 
Enfermagem, Técnico em Informática, Técnico em Laboratório (Áreas: Análises Clínicas 
subárea Micologia Médica e Química) e Técnico em Segurança do Trabalho, aberto por 
meio do Edital nº 057/2013-PRH, conforme anexos que são partes integrantes deste edital. 

2. A prova objetiva será realizada no dia 26 de maio de 2013 , com início às 9 
horas, nos Blocos 33, 38, C-23, C-34, C-67, D-34, D-67, E-34, E-46, G-34 e G-56, situados 
na Avenida Colombo, nº 5790 - Câmpus Universitário, Maringá-Pr, conforme anexos. 

3. O acesso dos candidatos ao local 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. 

4. O candidato deverá comparecer com antecedência necessária, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a localização de seu local de realização das provas. 

5. Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de identidade 
original ou outro documento oficial com foto, expedido por órgão público e a Ficha de 
Inscrição assinada, com fotocópia legível da Cédula de Identidade colada no espaço 
reservado, conforme especificado no item 7.6 do Edital nº 057/2013-PRH, caneta azul ou 
preta, lápis e borracha. 

 
Maringá, 29 de abril de 2013. 

 
 
 

Profa. Dra. Sonia Lucy Molinari 
Pró-reitora de Recursos Humanos e Assuntos Comunitá rios  

 


