Universidade Estadual de Maringá
Pró-reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários

EDITAL N.º 138/2016-PRH

O REITOR E A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas atribuições,
considerando o Edital n.º 127/2016-PRH, o contido no processo n.º 7214/2016-PRO
e o requerimento protocolado sob o n.º 344/2016-DTC,
TORNAM PÚBLICO
O resultado da análise do requerimento protocolado sob o
n.º 344/2016-DTC, apresentado face ao Edital n.º 127/2016-PRH, publicado em 27
de julho de 2016, para a função Técnico em Laboratório – Câmpus Regional de
Umuarama – CAU, folha 5 do Edital 127/2016-PRH, no que se refere ao requisito
mínimo,
– onde consta: A ausência do curso pós-médio ou profissionalizante
poderá ser suprida por graduação em Química ou Bioquímica ou Ciências
Biológicas.
– passa a constar: A ausência do curso pós-médio ou profissionalizante
poderá ser suprida por cursos de graduação que contemplem na grade
curricular a disciplina de Química, teórica ou prática.

Observação: Na ocorrência de comprovar o requisito por graduação, o título não
poderá ser utilizado para promoção na carreira.
2. A retificação do Anexo III do Edital n.º 127/2016-PRH no que se refere
ao cronograma do concurso público (fl. 42), segundo anexo deste edital.

Maringá, 09 de agosto de 2016.

Prof. Dr. Mauro Luciano Baesso,
Reitor.

Célia Maria da Silva Ferreira,
Diretora de Recursos Humanos.
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Universidade Estadual de Maringá
Pró-reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários

ANEXO DO EDITAL N.o 138/2016-PRH
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO
EVENTO

DATAS

Publicação em Diário Oficial

10/08/2016

Prazo de impugnação ao edital

11 a 18/08/2016

Período para o pedido de isenção do valor da taxa de
inscrição

22 a 26/08/2016

Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição
Recurso contra o indeferimento do pedido de isenção da
taxa de inscrição

02/09/2016
05 e 06/09/2016

Resultado do recurso

14/09/2016

Período de inscrição

Das 08h00min do
dia 22/08 até às 23h59min
do dia 16/09/2016

Período para entrega do laudo médico pelos candidatos
com deficiência

Até 16/09/2016

Data limite para recolhimento da taxa

19/09/2016

Relação de inscritos e divulgação do local da prova objetiva

29/09/2016

Pedido de reconsideração em face da não homologação da
inscrição

30/09 a 06/10/2016

Resposta ao pedido de reconsideração

19/10/2016

Prova objetiva

23/10/2016

Divulgação do gabarito provisório

24/10/2016

Período recursal contra o gabarito provisório

25 e 26/10/2016

Resultado do recurso

22/11/2016

Divulgação da nota da prova objetiva

23/11/2016

Publicação do Resultado Final

30/11/2016
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