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EDITAL Nº 109/2014-UAB-UEM 

A Coordenadora da UAB da Universidade Estadual 

de Maringá, no uso das atribuições, 
 
 

TORNA PÚBLICO: 
 
 

A relação de inscrições homologadas e não homologadas de candidatos inscritos no processo 

seletivo para contratação de TUTOR (PRESENCIAL) para o curso de graduação em LETRAS 
PORTUGUÊS/INGLÊS, para o Polo de Apoio Presencial de Siqueira Campos-Pr, na modalidade de 

Educação a Distância, da Universidade Estadual de Maringá, desenvolvido em convênio com o 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância, no âmbito do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), aberto através do Edital nº 108/2014-UAB-UEM, bem como divulga data, 

horário e local da realização da Entrevista, conforme segue: 

1. Relação de candidatos, em ordem alfabética, com inscrições homologadas que estão 
aptos a participarem da Entrevista, conforme local, data e horário a seguir: 

 

POLO DE APOIO PRESENCIAL DE SIQUEIRA CAMPOS 
Local da Entrevista: Rua Paraná, 2.095 – Centro – Siqueira Campos-Pr 

Data da Entrevista: 01/09/2014 

CANDIDATOS HORÁRIO 

JHONATAS GARAGNANI DE SOUZA 
15h30min 

KARINA LEMES BUENO 

1.2. O candidato que não comparecer para a Entrevista na data, horário e local estabelecido 

acima, será excluído do processo seletivo, conforme estabelecido no subitem 8.1.1 (d) do 

Edital nº 108/2014-UAB-UEM. 

1.2.1. O candidato deverá chegar ao local determinado com, no mínimo, 10 (dez) minutos de 

antecedência do horário de início de sua entrevista, munido de documento de identidade 

com foto. 

1.3. O candidato deverá entregar no momento da realização da Entrevista, cópia da 

documentação exigida, conforme estabelecido no subitem 7.1 do Edital nº 108/2014-UAB-

UEM. 

1.3.1. Constatada a falta ou irregularidade em qualquer documento apresentado pelo candidato, 

implicará na sua desclassificação do processo seletivo, conforme estabelecido no subitem 

7.2 do Edital nº 108/2014-UAB-UEM. 
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2. Relação de candidatos, em ordem alfabética, com inscrições não homologadas que não 
estão aptos a participarem da Entrevista, por não atenderem aos requisitos mínimos 

estabelecidos no subitem 3.1 do Edital nº 108/2014-UAB-UEM, conforme segue: 

(3.1. Para participação no processo seletivo o candidato deverá comprovar que possui os requisitos 

descritos abaixo: 

3.1.1. Ter formação superior em curso de graduação em Letras com habilitação em língua inglesa ou 
habilitação dupla Português/Inglês ou, ainda, graduação em Letras (outras habilitações) com pós-
graduação (especialização, mestrado ou doutorado) em áreas de língua inglesa. 

3.1.2. - Ter experiência docente de, no mínimo, um ano na Educação Básica ou Ensino Superior e curso de 

pós-graduação Lato Sensu (Especialização) concluído, ou; 

 - estar regularmente matriculado em um programa de pós-graduação Stricto Sensu (mestrado ou 

doutorado) ou ter título de mestre ou doutor. 

 

POLO DE APOIO PRESENCIAL DE SIQUEIRA CAMPOS 

CANDIDATOS MOTIVO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO 

GIANE DE FATIMA ABREU DE MELO Não atende o subitem 3.1.2 

JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA Não atende o subitem 3.1.1 

 
 

Maringá, 29 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

Prof
a
 Dra. Maria Luisa Furlan Costa 

Coordenadora UAB/UEM 


