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Universidade Estadual de 

Londrina 

Secretaria da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 

Unidade: REITORIA 
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS 

EDITAL Nº. 116/2016 - PRORH 
De conformidade com o que dispõem os Art. 37, II, da Constituição Federal; o 
Art. 27, II, da Constituição do Estado do Paraná; as Leis Estaduais no 11.713, de 
07 de maio de 1997, alterada pelas Leis no 14.825, de 12/09/2005 e no 16.179, de 
17/07/2009; o Decreto Estadual no 7.116, de 28 de janeiro de 2013; o Decreto 
Estadual no 1521, de 25 de maio de 2015; os Arts. 75-83 do Estatuto da 
Universidade Estadual de Londrina - UEL; os Arts. 134-142 do Regimento 
Geral da UEL e o contido nas Resoluções do Conselho de Administração - CA, 
sob no 32, de 25 de abril de 2001 e no 0005, de 27 de fevereiro de 2008 e do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE sob no 013/2016, de 12 de 
abril de 2016, as autorizações governamentais contidas nos processos ns. 
10.970.192-0, 11.209.063-0, 11.209.148-3, 11.866.674-7, 11.913.649-0, 
12.005.851-7, 12.178.988-4, 13.101.063-0, 13.227.511-4 e 13.283.400-8, a 
Universidade Estadual de Londrina torna público que estarão abertas as 
inscrições ao CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO NO CARGO 
DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR DA CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ, NA 
CLASSE DE PROFESSOR TITULAR, para os Centros, Departamentos, 
áreas/subáreas e regimes de trabalho, conforme dispõe o presente Edital e seus 
anexos: 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público será regido pelas regras estabelecidas no presente 
Edital e destina-se a selecionar candidatos para provimento no cargo de 
Professor de Ensino Superior, na classe de Professor Titular, conforme descrito 
no ANEXO I deste Edital. 
1.2. O Concurso Público será composto das seguintes etapas: 
I.  ETAPA I - apresentação oral e arguição do memorial circunstanciado. 
II. ETAPA II, constituída de: 
a) prova didática de erudição e arguição; 
b) defesa do trabalho científico e arguição; 
c) prova de títulos. 
1.2.1 Todas as provas serão realizadas em Língua Portuguesa. 
1.3. O período de realização das provas está previsto para 07/11/2016 a 
02/12/2016. As datas, horários e locais de provas estarão disponíveis entre os 
dias 30/09 e 04/11/2016, de acordo com o contido no subitem 7.3, no site: 
www.uel.br/prorh. 
1.4. A inscrição no Concurso Público implicará a aceitação tácita das normas 
estabelecidas neste Edital e em outros que forem publicados durante a realização 
do Concurso Público, cujas regras, normas e critérios, os candidatos são 
obrigados a cumprir. 
1.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de 
todos os atos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público na Pró-
Reitoria de Recursos Humanos - PRORH, no Diário Oficial Executivo do 
Estado do Paraná � Suplemento de Concursos Públicos Estaduais 
(www.imprensaoficial.pr.gov.br) ou no site: www.uel.br/prorh. 
1.6. Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização das provas ao 
candidato que o solicitar, durante o período de inscrição, desde que justificada a 
necessidade desse tratamento especial. A solicitação deverá ser encaminhada por 
escrito à PRORH até o último dia de inscrição e poderá ser atendida, de acordo 
com critérios de viabilidade e de razoabilidade, mediante apreciação da PRORH. 
1.7. Serão admitidas solicitações de impugnação deste Edital, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da sua publicação. A solicitação de impugnação 
deverá ser protocolizada junto a Divisão de Protocolo e Comunicação do 
Sistema de Arquivos da UEL ou por meio de correspondência enviada via 
SEDEX para o seguinte endereço: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA - PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS - CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROFESSORES, Caixa Postal 10.011, Londrina/PR, CEP 
86057-970. 
1.8. Antes de efetuar o pagamento do valor referente à inscrição, o candidato 
deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a 
participação no Concurso Público estabelecido pelo presente Edital, bem como 
os estabelecidos no item 12 e ANEXO I, não sendo devida a devolução do preço 
público pago, que não será restituído em qualquer hipótese. 
1.9. O prazo de validade do concurso público será de até 2 (dois) anos, contados 
a partir da data da publicação do ato de homologação do resultado final, 
podendo ser prorrogado por igual período, mediante aprovação do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, após consulta aos Departamentos. 
2. DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO, No DE VAGAS, REGIME DE 
TRABALHO, VENCIMENTOS, REQUISITOS MÍNIMOS PARA O 
PREENCHIMENTO DA VAGA, REGIME JURÍDICO E REGIME 
PREVIDENCIÁRIO  
2.1. As áreas de conhecimento, número de vagas, regime de trabalho e 
requisitos mínimos para o preenchimento da vaga constam do ANEXO I do 
presente Edital. 
2.2. REGIME JURÍDICO: Estatutário, com direitos, vantagens, obrigações e 
atribuições especificadas na Lei Estadual no 6.174, de 16 de novembro de 1970 
(Estatuto dos Funcionários Civis do Paraná) e legislação pertinente que vier a 
ser aplicada. 
2.3. REGIME PREVIDENCIÁRIO: Regime Próprio de Previdência Social � 
RPPS. 
2.4. O salário básico referente ao regime de trabalho de 40 horas semanais, 
correspondente ao mês de junho de 2016, é de R$ 6.878,72 e referente ao regime 
de trabalho de 20 horas semanais é de R$ 3.439,36. 
3 DA RESERVA DE VAGAS PARA AFRODESCENDENTES 
3.1. Pelo disposto na Lei Estadual nº 14.274 de 24 de dezembro de 2003, fica 
reservado ao afrodescendente o percentual de 10% (dez por cento) das vagas 
para as áreas de conhecimento, sendo observado ao longo do período de 
validade do Concurso Público, inclusive em relação às vagas que surgirem ou 

que forem criadas e que vierem a ser preenchidas por candidatos classificados, 
desde que o quantitativo de vagas assim o permita. 
3.2. Os candidatos à vaga reservada a afrodescendente participarão do Concurso 
Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne 
ao conteúdo da prova e da avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário, à 
data, ao local de aplicação da prova e à pontuação mínima exigida para 
aprovação. 
3.3. Para efeitos do previsto neste Edital, considera-se afrodescendente aquele 
que assim se declarar expressamente, no ato da inscrição, identificando-se como 
de cor preta ou parda, e como pertencendo à raça etnia negra, devendo tal 
informação integrar os registros cadastrais dos selecionados e convocados, 
conforme o disposto no art. 4º da Lei Estadual nº 14.274/2003. 
3.4. Para inscrição como afrodescendente, o candidato deverá observar, no 
momento da inscrição, os procedimentos específicos previstos no subitem 3.3
deste Edital, caso contrário não concorrerá às vagas reservadas, mas 
automaticamente às vagas de ampla concorrência, nem terá direito às 
prerrogativas asseguradas neste Edital ao candidato afrodescendente. 
3.5. Detectada falsidade na declaração a que se refere o subitem 3.3, sujeitar-se-
á o candidato às penas da Lei, sem prejuízo: 
I  - se já nomeado no cargo efetivo para o qual concorreu por meio da reserva 
de vagas, utilizando-se de declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão; 
II  - se candidato, à anulação da inscrição no Concurso Público e de todos os 
atos dela decorrentes; 
III  - para as situações previstas nos itens I e II, serão 
assegurados a ampla defesa e o contraditório. 
3.6. Inexistindo candidatos inscritos à vaga reservada ao afrodescendente, ou no 
caso de não haver candidatos aprovados ou habilitados, esta será preenchida 
pelos demais candidatos de ampla concorrência, observada a ordem geral de 
classificação. 
3.7. Os candidatos inscritos como afrodescendentes concorrerão às vagas 
reservadas e à totalidade das vagas, desde que aprovados, habilitados e 
observada rigorosamente a ordem geral de classificação. 
4 DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
4.1. Pelo disposto na Lei Estadual nº 18.419, de 07 de janeiro de 2015, fica 
reservado à pessoa com deficiência o percentual de 5% (cinco por cento) das 
vagas para as áreas de conhecimento, sendo observado ao longo do período de 
validade do Concurso Público, inclusive em relação às vagas que surgirem ou 
que forem criadas e que vierem a ser preenchidas por candidatos classificados, 
desde que o quantitativo de vagas assim o permita. 
4.2. São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial nos termos da 
Lei Estadual nº 18.419, de 07 de janeiro de 2015.  
4.3. O candidato com deficiência, deverá declarar essa condição ao efetivar sua 
inscrição no período de 11/07/2016 a 12/08/2016. 
4.4. Ao efetuar a inscrição no Concurso Público como pessoa com deficiência, 
o candidato aceita as regras deste Edital e automaticamente fica ciente, para 
todos os efeitos e fins de Direito, que o laudo médico apresentado conforme 
especificado no subitem 4.7 será encaminhado à Divisão de Medicina e Saúde 
Ocupacional da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência 
(DIMS/SEAP) para efeito de confirmação da inscrição na reserva de vagas 
como pessoa com deficiência.  
4.5. O candidato inscrito como pessoa com deficiência que não tiver 
confirmada essa condição perderá o direito de convocação às vagas reservadas 
aos candidatos desse grupo, passando a integrar o grupo de candidatos 
classificados pela lista geral. 
4.6. O candidato com deficiência deverá estar ciente: 
a) das atribuições do cargo/classe da carreira do Magistério Público do Ensino 
Superior do Paraná; 
b) de que deverá apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível 
da deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde � CIF, observado o subitem 4.7; 
c) de que, para a nomeação, será submetido à avaliação, nos termos da 
legislação vigente, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o 
exercício das atribuições do cargo de atuação.  
d) de que será avaliado por equipe multiprofissional sobre a compatibilidade de 
sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo durante o estágio 
probatório. 
4.7. O candidato com deficiência que for aprovado será convocado mediante 
edital específico para encaminhar o original do laudo médico, com as seguintes 
especificações: 
a) a espécie e o grau ou nível da deficiência, bem como a sua provável causa, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF; 
b) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de órteses, próteses ou 
adaptações; 
c) no caso de deficiente auditivo, o laudo médico deverá vir acompanhado do 
original do exame de audiometria recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores 
ao último dia das inscrições; 
d) no caso de deficiente visual, o laudo médico deverá vir acompanhado do 
original do exame de acuidade visual em ambos os olhos (AO), patologia e 
campo visual, realizada até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das 
inscrições. 
4.8. Na falta do laudo médico, ou não contendo este as informações indicadas 
no subitem 4.7 e alíneas, o requerimento de inscrição será processado como de 
candidato não deficiente, mesmo que declarada tal condição posteriormente.  
4.9. Não será permitida a intervenção de terceiros para auxiliar o candidato com 
deficiência na realização das provas, salvo pela equipe designada pela Comissão 
de Seleção, no dia da realização das provas com a finalidade de auxiliar o 
candidato com deficiência. 
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4.10.O candidato com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas 
na Lei Estadual nº 18.419 de 07 de janeiro de 2015, participará do Concurso 
Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne 
ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário, a 
data, ao local de aplicação das provas e à pontuação mínima exigida para 
aprovação. 
4.11.Para inscrição como pessoa com deficiência, o candidato deverá observar, 
no momento da inscrição, os procedimentos específicos previstos nos subitens 
4.3 a 4.8 e 1.6 deste Edital, assecuratórios de tratamento especial a esse grupo, 
caso contrário não concorrerá às vagas reservadas, mas automaticamente às 
vagas de ampla concorrência, nem terá direito às prerrogativas asseguradas neste 
Edital às pessoas com deficiência. 
4.12.O candidato que for nomeado na condição de pessoa com deficiência não 
poderá arguir ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança de 
cargo ou de área de atuação, redução de regime de trabalho, alteração de jornada 
de trabalho, limitação de atribuições e assistência de terceiros no ambiente do 
trabalho e para o desempenho das atribuições do cargo de atuação. 
4.13.Na inexistência de candidatos inscritos, aprovados ou habilitados para as 
vagas destinadas às pessoas com deficiência, as vagas serão ocupadas pelos 
demais candidatos classificados e habilitados, observada a ordem geral de 
classificação.  
4.14.Os candidatos que se inscreverem como pessoas com deficiência poderão 
ocupar as vagas que lhes são destinadas por Lei ou as vagas de ampla 
concorrência, desde que aprovados e habilitados e observada a ordem geral de 
classificação. 
5 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
5.1 As inscrições deverão ser efetuadas no período de 11 de julho a 12 de 
agosto de 2016 (exceto sábados e domingos), na Divisão de Protocolo e 
Comunicação do Sistema de Arquivos da UEL - Campus Universitário - 
Londrina - Paraná, das 8h às 12h e das 14h às 18h, pessoalmente ou por 
intermédio de mandatário (procurador), por meio de instrumento público ou 
particular com firma reconhecida, com poderes específicos para representar o 
outorgante no requerimento de inscrição do Concurso configurado neste Edital, 
inclusive para atendimento de suas exigências e ANEXO I, ou via SEDEX
conforme subitem 5.2 deste Edital. Mais informações poderão ser obtidas nos 
telefones: (43) 3371-4302 e 3371-4569, no site: www.uel.br/prorh ou e-mail: 
dsdprorh@uel.br  
5.2 As inscrições também poderão ser realizadas por meio de correspondência 
enviada via SEDEX, mediante o encaminhamento do requerimento de inscrição 
devidamente preenchido e assinado pelo próprio candidato ou por procurador de 
acordo com o prescrito no subitem 5.1, e da documentação complementar 
constante neste Edital. A documentação deverá ser postada até o último dia 
das inscrições (12/08/2016) para o seguinte endereço: 
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
 DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO / SAUEL 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSORES 
 Caixa Postal 10.011 
 Londrina/PR 
 CEP 86057-970 
5.3 O valor do PREÇO PÚBLICO DA INSCRIÇÃO será de R$ 687,87 para 
as vagas com regime de trabalho de 40 horas semanais e de R$ 343,93 para as 
vagas com regime de trabalho de 20 horas semanais, correspondente à 10% (dez 
por cento) do salário básico, referente ao nível inicial da classe de Professor 
Titular e regime de trabalho estabelecidos no ANEXO I, conforme demonstrado 
no subitem 2.4 deste Edital, devendo ser recolhido por meio de boleto bancário, 
que estará à disposição do candidato no site: www.uel.br/prorh após o 
preenchimento do requerimento de inscrição. 
5.4 No ato da inscrição para o presente Concurso Público, o candidato 
deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) Requerimento de inscrição disponível no site: www.uel.br/prorh; 
b) Fotocópia do documento oficial de identidade, que comprove ser de 
nacionalidade brasileira ou, no caso de candidato estrangeiro, fotocópia do visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade remunerada no 
Brasil; 
c) Comprovante de recolhimento do preço público da inscrição nos termos 
do item 5.3 deste Edital. 
d) 8 (oito) cópias dos seguintes documentos: 
I. Curriculum vitae no formato da Plataforma Lattes, modelo completo, sendo 7 
(sete) cópias da parte descritiva do currículo e 1 (uma) cópia documentada, 

segundo a sequência do ANEXO II. 
II. Memorial circunstanciado;  
a. Trabalho científico correspondente à área do concurso, de acordo com a 
natureza definida pelo Departamento. 
5.4.1Os documentos exigidos para inscrição, constantes no item 5.4 deverão ser 
apresentados conforme segue:
5.4.1.1 Encadernados com espiral e na seguinte seqüência: 
a) Requerimento de inscrição, devidamente assinado. 
b) Fotocópia do documento oficial de identidade. 
c) Comprovante de recolhimento do preço público da inscrição. 
d) 1 (uma) via documentada do curriculum vitae no formato Lattes, modelo 
completo, devidamente comprovado segundo a sequência do ANEXO II. 
e) 1 (uma) cópia do memorial circunstanciado. 
f) 1 (uma) cópia do Trabalho científico correspondente à área do concurso, de 
acordo com a natureza definida pelo Departamento. 
5.4.1.2 Grampeados separadamente: 
a)  7 (sete) cópias da parte descritiva do curriculum vitae no formato Lattes, 
modelo completo. 
b) 7 (sete) cópia do memorial circunstanciado. 
c) 7 (sete) cópia do Trabalho científico correspondente à área do concurso, de 
acordo com a natureza definida pelo Departamento. 

5.5 As fotocópias constantes no item 5.4, e respectivos subitens, não 
necessitam ser autenticadas. 
5.6 A parte descritiva do curriculum vitae no formato Lattes, modelo completo, 
não servirá para pontuação e tão pouco necessita seguir a ordem do ANEXO II. 
5.7 Não serão pontuados documentos comprobatórios do curriculum vitae que 
estiverem fora da ordem definida no ANEXO II. 
5.8 Somente será pontuada a produção intelectual cujo Lattes, modelo 
completo, indicar os dados necessários, como ISSN, ISBN, Qualis/Capes. 
5.9 Na hipótese das provas não serem realizadas até 6 (seis) meses após o 
encerramento da inscrição, o candidato poderá complementar formalmente os 
dados de seu curriculum vitae por meio de documentos comprobatórios de 
atividades desenvolvidas durante esse período, devidamente protocolizados na 
Divisão de Protocolo e Comunicação do Sistema de Arquivos da UEL, com 
antecedência de 5 (cinco) dias úteis da data fixada para a primeira etapa, exceto 
o(s) referente(s) ao(s) requisito(s) mínimo(s). 
5.10 Para efeito de pontuação o curriculum vitae somente poderá ser 
complementado posteriormente, nos termos do subitem 5.9 deste Edital. 
5.11 Os candidatos de outras localidades deverão postar, via SEDEX, a 
documentação mencionada no subitem 5.9 deste Edital até o 5o (quinto) dia útil 
anterior à data fixada para a primeira etapa. 
5.12 A inscrição será permitida para brasileiros natos ou naturalizados, 
portugueses que tenham adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e o 
gozo dos direitos políticos (§ 1o, Art. 12 da Constituição Federal e Decretos 
Federais ns. 70.391, de 12 de abril de 1972 e 70.436, de 18 de abril de 1972) ou 
estrangeiros com visto temporário ou permanente, que faculte o exercício de 
atividade remunerada no Brasil. 
5.13 Serão aceitas as inscrições de portadores de diplomas de graduação obtidos 
no exterior acompanhados de documento de revalidação no território nacional, 
exceto para os portadores de título de mestre ou de doutor obtido ou revalidado 
no Brasil. 
5.14 Somente serão aceitas inscrições de portadores de títulos de pós-graduação 
obtidos no exterior acompanhados de comprovante de revalidação expedido por 
Instituição de Ensino Superior brasileira competente. 
5.15 Os documentos comprobatórios de requisito mínimo e/ou exigências 
específicas, constantes do ANEXO I deste Edital, deverão ser apresentados até o 
momento do ato da posse. 
5.16 Ao preencher o requerimento de inscrição, o candidato firmará termo de 
compromisso onde declarará, sob as penas da lei, que atende às condições 
exigidas por este Edital e que possui os documentos comprobatórios originais, 
que deverão ser apresentados, obrigatoriamente, em caso de nomeação. 
5.17 O candidato que necessitar de atendimento especial no dia das Provas 
deverá solicitá-lo, no ato da inscrição, em campo específico, e proceder 
conforme especificado no subitem 1.6.  
5.18 No caso do candidato ter sua inscrição deferida para mais de uma 
área/subárea e houver coincidência das datas das provas, o candidato deverá, por 
sua livre opção, escolher a área/subárea em que deseja participar. 
6.   DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
6.1. Haverá isenção do valor total da taxa de inscrição para o candidato que, 
cumulativamente: 
a) Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 
2007; e 
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 
6.135, de 2007. 
6.2. Para estar inscrito no Cadastro Único é necessário que o candidato tenha 
efetuado o cadastramento junto ao órgão gestor do Cadastro Único do município 
em que reside. 
6.3. O cadastro e o respectivo Número de Inclusão Social - NIS do candidato 
deverão estar devidamente identificados e confirmados na base de dados do 
CadÚnico até a data da sua inscrição no concurso. 
6.4. Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao 
candidato que não atenda ao disposto no subitem 6.1 e suas alíneas. 
6.5. É da inteira responsabilidade do candidato procurar o órgão gestor do 
CadÚnico do seu município para a atualização do seu cadastro na base de dados. 
6.6. Para a realização do pedido de isenção do pagamento da respectiva taxa de 
inscrição, o candidato deverá preencher o Requerimento de Isenção, apresentado 
no endereço eletrônico www.uel.br/prorh e salvá-lo de acordo com as 
orientações constantes do formulário. No Requerimento, deverá indicar, além do 
NIS atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal, os seguintes dados: nome 
completo, sem abreviações; data de nascimento; sexo; número do documento de 
identidade; data de emissão do documento de identidade; sigla do órgão emissor 
do documento de identidade; número do CPF; nome completo da mãe. 
6.7. O candidato solicitante da isenção da taxa de inscrição deverá firmar 
declaração, no Requerimento de Isenção, de que atende à condição estabelecida 
na alínea b) do subitem 6.1. 
6.8. Os dados informados pelo candidato, no ato da inscrição, deverão ser 
exatamente iguais aos que foram declarados ao Órgão Gestor do CadÚnico. 
6.9. Não serão analisados os pedidos de isenção sem a indicação do número 
correto do NIS e, ainda, aqueles que não contenham as informações suficientes e 
corretas para a identificação do candidato na base de dados do Órgão Gestor do 
CadÚnico ou que não atendam ao estabelecido no presente item. 
6.10.O pedido de isenção poderá ser efetuado no período compreendido entre os 
dias 11 e 29/07/2016. 
6.11.As informações prestadas no Requerimento de Isenção, referentes à isenção 
do pagamento da taxa de inscrição, serão de inteira responsabilidade do 
candidato. 
6.12.A PRORH consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a 
veracidade das informações prestadas pelo candidato. 
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6.13.A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, 
aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal 
nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. 
6.14.Serão desconsiderados os pedidos de isenção de pagamento da taxa de 
inscrição do candidato que omitir informações relevantes/necessárias/essenciais 
ou prestar informações inverídicas. 
6.15.Será desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição do candidato que já tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição. 
6.16.Não serão analisados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
para candidatos que não preencham as condições para sua concessão, seja qual 
for o motivo alegado. 
6.17.A relação dos candidatos com pedidos de isenção deferidos ou indeferidos 
será disponibilizada na internet, no endereço eletrônico www.uel.br/prorh até o 
dia 03 de agosto de 2016. 
6.18.A relação dos candidatos com pedidos de isenção indeferidos, contendo os 
respectivos motivos do indeferimento, quando for o caso, será divulgada, na 
internet, simultaneamente à divulgação dos pedidos de isenção deferidos. 
6.19.O candidato cujo pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
tenha sido indeferido poderá apresentar recurso contra o indeferimento no 
primeiro dia útil posterior à divulgação de que trata o subitem 6.17, para o e-
mail dsdprorh@uel.br indicando, no campo Assunto, �Concurso Público para 
Professor: recurso do pedido de isenção�. 
6.20.O resultado da análise de eventuais recursos apresentados será dado a 
conhecer, via internet, no endereço eletrônico www.uel.br/prorh no dia 09 de 
agosto de 2016. 
6.21.Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
forem deferidos deverão preencher o requerimento de Inscrição no endereço 
eletrônico www.uel.br/prorh e imprimir o comprovante de inscrição até o dia 12 
de agosto de 2016, seguindo as demais orientação previstas no item 4 deste 
edital. 
6.22.Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
forem indeferidos deverão, para efetivar sua inscrição no concurso, acessar o 
endereço eletrônico www.uel.br/prorh, preencher o requerimento de Inscrição e 
imprimir o respectivo boleto bancário para efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição até o dia 12 de agosto de 2016, seguindo as demais orientação 
previstas no item 5 deste edital. 
6.23.Os candidatos a que se refere o subitem 6.22 que não efetuarem o 
pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estipulado serão 
automaticamente excluídos do Concurso. 
7.  DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
7.1. Encerrado o prazo de inscrição no concurso público, a Comissão Especial 
nomeada pelo Reitor, constituída por 5 (cinco) docentes com titulação mínima 
de doutor e integrantes da carreira docente da Universidade, presidida por um de 
seus membros, analisará os documentos apresentados pelos candidatos. 
7.2. Para a homologação será verificada: a) a tempestividade; b) o pagamento 
da taxa de inscrição; c) a entrega dos documentos previstos no subitem 5.4 deste 
edital. 
7.3. A Comissão Especial publicará em edital na PRORH e no site: 
www.uel.br/prorh entre os dias 30 de setembro e 04 de outubro de 2016 a 
homologação das inscrições, onde constará data, horário e local das ETAPAS 
do concurso público, bem como a composição da Banca Examinadora. 
7.4. Das decisões da Comissão Especial caberá recurso ao Reitor no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da data da publicação da homologação das inscrições, 
sem efeito suspensivo. 
8. DO JULGAMENTO DOS CANDIDATOS
8.1. A seleção dos candidatos inscritos ficará a cargo de uma Banca 
Examinadora, aprovada pelo CEPE, nomeada pelo Reitor, constituída por 5 
(cinco) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, Professores Titulares, portadores 
do título de Doutor ou de Livre-Docência, com formação na área do concurso, 
sendo que no mínimo 3 (três) dos membros deverão ser de outras Instituições de 
Ensino Superior ou exclusivamente por professores vinculados a outras 
Instituições de Ensino Superior na hipótese de não existir no quadro do 
Magistério Superior da Universidade. 
8.2. A composição da Banca Examinadora e o dia de sua instalação para início 
do Concurso Público serão anunciados aos candidatos inscritos no ato da 
homologação das inscrições, conforme item 7.3 deste Edital. 
8.3. Mediante petição devidamente fundamentada, protocolada na Divisão de 
Protocolo e Comunicação do Sistema de Arquivos da UEL, no prazo de 3 (três) 
dias contados da publicação do edital que divulgar a composição da Banca 
Examinadora, os candidatos inscritos poderão impugnar os membros que 
compõem a Banca Examinadora, cuja petição será apreciada pela Comissão 
Especial e a decisão homologada pelo Reitor. 
8.4. Na hipótese de procedência da impugnação, o membro cujo nome foi 
impugnado será substituído por outro, escolhido dentre os nomes indicados pelo 
Departamento, cuja substituição será divulgada em edital específico, 
observando-se, neste caso, o prazo para recurso previsto no item 8.3 deste Edital 
em relação à nova composição da Banca Examinadora. 
8.5. Idêntico direito será assegurado ao candidato no caso de alteração da 
composição da Banca, hipótese em que o prazo de 3 (três) dias passará a vigorar 
a partir da data da publicação da respectiva alteração. 
8.6. As Bancas Examinadoras só poderão instalar-se e decidir com a totalidade 
de seus membros. 
9. DAS PROVAS
9.1 O concurso público será composto das seguintes etapas: 
I. ETAPA I - apresentação oral e arguição do memorial circunstanciado. 
II. ETAPA II, constituída de: 
a) prova didática de erudição e arguição; 
b) defesa do trabalho científico e arguição; 
c) prova de títulos. 

9.2 O candidato deverá, com duração máxima de 60 (sessenta) minutos, 
apresentar oralmente o Memorial Circunstanciado, nos seguintes aspectos: 
domínio de temas e idéia que sustentam os trabalhos no Ensino Superior, 
especialmente os relacionados à área/subárea do concurso; a 
contemporaneidade, profundidade, abrangência, evolução do conhecimento do 
candidato na área/subárea; a originalidade dos trabalhos e contribuições 
científicas e técnica; a participação em atividades científicas, técnicas, culturais, 
didáticas e de orientação.  
9.3 Cada examinador poderá arguir o candidato por até 30 (trinta) minutos, 
sobre as atividades apresentadas, assegurado ao candidato o tempo máximo de 
10 (dez) minutos para resposta. 
9.4 A apresentação do Memorial Circunstanciado não será pontuada, nem 
servirá para classificação do candidato, destinando-se sua apresentação e 
arguição para efeito da Banca Examinadora conhecer o percurso acadêmico 
profissional do candidato. 
9.5 A prova didática de erudição e sua arguição avaliará o conhecimento e o 
desempenho didático e consistirá na apresentação de seminário sobre atividade 
em desenvolvimento ou desenvolvida pelo candidato, levando-se em 
consideração: 
I -  domínio do tema, atualidade de seus conhecimentos e relevância da 
contribuição pessoal para o assunto. 
II -  capacidade de organizar idéias e de expô-las com objetividade, segurança e 
espírito crítico. 
9.6 O tema da prova didática de erudição, de livre escolha do candidato, na 
área de realização do concurso, deverá ser comunicado à Central Organizadora 
do Concurso (PRORH/Reitoria - sala 14) com, no mínimo, 30 dias de 
antecedência, a quem competirá o envio à Banca Examinadora. 
9.7 No ato de publicação do edital de homologação, conforme disposto no item 
7.3, será informando ao candidato a data máxima para apresentação do tema da 
prova didática de erudição. 
9.8 A prova didática de erudição e sua arguição terá a duração máxima de 
quatro horas, sendo que a exposição do candidato terá a duração mínima de 60 
(sessenta) e máxima de 90 (noventa) minutos e a comissão examinadora disporá, 
a seu critério, do tempo restante. 
9.9 Cada um dos membros da Banca Examinadora atribuirá uma nota à prova 
didática de erudição e sua arguição, na escala de 0,00 (zero) a 10 (dez), a partir 
das quais será calculada a nota final segundo média aritmética, considerando até 
a casa centesimal, desprezando-se, quando for o caso, as frações de milésimos. 
9.10 A Prova de defesa do trabalho científico consistirá de uma produção 
intelectual, de acordo com a natureza definida pelo Departamento e constante no 
ANEXO I, entregue no ato da inscrição, conforme disposto no item 5.4 deste 
edital, será pública e visa apurar o conhecimento científico do candidato, com 
duração máxima de 60 (sessenta) minutos. 
9.11 O candidato será arguido por cada um dos examinadores, por até 30 (trinta) 
minutos cada um, sobre o conteúdo do trabalho científico apresentado, 
assegurado ao candidato o tempo máximo de 10 (dez) minutos para resposta. 
9.12 A defesa do trabalho científico e arguição serão avaliadas por cada um dos 
examinadores, que atribuirá uma nota na escala de 0,00 (zero) a 10 (dez), a 
partir das quais será calculada a nota final segundo média aritmética, 
considerando até a casa centesimal, desprezando-se, quando for o caso, as 
frações de milésimos. 
9.13 Encerradas a prova didática de erudição e defesa do trabalho científico e 
suas respectivas arguições, a Banca Examinadora apurará a média final de cada 
candidato, adotando como regra a média aritmética simples. 
9.14 Será considerado aprovado o candidato que na média final obtiver nota 
igual ou superior 7,0 (sete). 
9.15 A prova de títulos consiste na análise e pontuação dos títulos apresentados 
no curriculum vitae dos candidatos e será realizada pela Banca Examinadora, 
em sessão reservada, observados os itens constantes do ANEXO II e terá caráter 
classificatório. 
9.16 A Banca Examinadora analisará os curricula vitae de todos os candidatos 
aprovados, de acordo com o disposto no item 9.14, e atribuirá a pontuação 
correspondente na ficha de apuração dos resultados, utilizando o gabarito de 
avaliação constante no ANEXO II. 
9.17 A nota final da Análise e Avaliação do curriculum vitae de cada candidato 
será calculada tomando por base a pontuação obtida no gabarito de pontuação do 
curriculum, atribuindo uma nota na escala de 0,00 (zero) a 10 (dez) para maior 
pontuação. Aos demais candidatos serão computadas notas, aplicando-se regra 
de três simples, considerando até a casa centesimal, desprezando-se, quando for 
o caso, as frações de milésimos. 
9.18 O candidato deverá apresentar documento de identidade com foto em todas 
as etapas do Concurso Público, sob pena de ser desclassificado. 
9.19 O não comparecimento em qualquer uma das etapas previstas, por qualquer 
motivo, implicará na desclassificação automática e irrecorrível do candidato. 

i. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
10.1.A classificação final será obtida por meio da média aritmética simples da 
nota do curriculum vitae com a média das demais provas. 
10.2.Havendo empate, terá preferência o candidato com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único, do artigo 27, da 
Lei nº 10.741, de 01/10/2003, e, persistindo o empate, serão utilizados, 
sucessivamente, os seguintes critérios: 
I. maior nota na avaliação da prova de títulos;       
II. maior nota na prova didática de erudição e arguição;

III. maior nota na defesa do trabalho científico e arguição; 
IV. maior idade. 
10.3.Para o cálculo das notas, a Banca Examinadora deverá considerar até a casa 
centesimal, desprezando-se, quando for o caso, as frações de milésimos. 
10.4.O resultado final será publicado, por ordem de classificação, no Diário 
Oficial Executivo do Estado do Paraná � Suplemento de Concursos Públicos 
Estaduais (www.imprensaoficial.pr.gov.br) e no site: www.uel.br/prorh. 
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10.5.O resultado final do Concurso Público julgado pela Banca Examinadora é 
irrecorrível, salvo em caso de manifesta irregularidade por inobservância de 
disposições legais, estatutárias ou regimentais, hipótese em que caberá, no prazo 
de 5 (cinco) dias, contados da data de publicação do resultado do Concurso, 
recurso ao CEPE, que poderá anular a decisão recorrida pelo voto de 2/3 (dois 
terços) de seus membros. 
11 DA AVALIAÇÃO MÉDICA
11.1 Os candidatos aprovados no concurso público, dentro do número de vagas 
ofertadas ou que surgirem posteriormente, serão convocados para a Avaliação 
Médica, cuja etapa abrangerá exames de auxílio diagnóstico e clínico, a serem 
especificados em edital próprio de convocação dos candidatos. 
11.2 O local de realização da avaliação clínica será estabelecido em edital 
próprio de convocação. 
11.3 Compete à Divisão de Medicina e Saúde Ocupacional � DIMS/SEAP a 
homologação do resultado da Avaliação Médica. 
11.4 Na Avaliação Médica, será considerado apto o candidato que não 
apresentar quaisquer alterações patológicas que o contraindiquem ao 
desempenho das atribuições do cargo. 
11.5 A Avaliação Médica terá caráter eliminatório, sendo o candidato 
considerado apto ou inapto. 
12 DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A INVESTIDURA, POSSE E 
EXERCÍCIO NO CARGO
12.1.Para a investidura no cargo:  
a) Ser portador do título de Doutor ou de Livre-Docente há pelo menos 04 
(quatro) anos. 
b) 04 (quatro) anos de experiência comprovada em docência no Ensino Superior. 
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado. 
d) Se estrangeiro, na forma da lei. 
e) Ter completado dezoito anos. 
f) Estar no gozo dos direitos políticos. 
g) Ser portador de certificado de reservista ou de dispensa de incorporação e 
estar quite com as obrigações eleitorais. 
h) Atender às exigências especiais para seu provimento, previstos na legislação 
específica de âmbito estadual. 
i) Apresentar boa saúde na inspeção médica. 
j) Ter boa conduta. 
k) Não possuir acúmulo de cargos na forma prevista na legislação. 
l) Cumprir as determinações e exigências deste Edital. 
12.2.No ato da assinatura do Termo de Exercício o nomeado firmará declaração 
de que não acumula cargo, emprego ou função pública. Na hipótese de acúmulo 
legal, contemplado no Art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal e Art. 27, 
XVI e XVII, da Constituição do Estado do Paraná, o nomeado firmará 
declaração de acúmulo legal de cargo, emprego ou função pública, à qual 
anexará certidão dos horários de suas atividades emitida pela entidade a que 
sirva. 
12.3.Para sua nomeação, quando convocado, o candidato deverá apresentar 
cópia autenticada ou cópia sem autenticação com a apresentação dos originais 
dos seguintes documentos: 
a) Diploma(s) de graduação e o(s) histórico(s) escolar(es). 
b) Certificado(s) de conclusão de curso(s) de pós-graduação Lato Sensu e o(s) 
histórico(s) escolar(es) O(s) curso(s) deverá(ão) estar de acordo com a 
Resolução vigente. 
c) Diploma(s) de curso(s) pós-graduação Stricto Sensu e o(s) histórico(s) 
escolar(es). 
d) Comprovante de experiência em docência no Ensino Superior. 
e) Resultado do exame pré-funcional, devidamente homologado pela Divisão de 
Medicina e Saúde Ocupacional � DIMS da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência � SEAP, devendo dele constar que está apto 
para ser nomeado. (Esse documento será encaminhado pelo SEBEC/SESMT - 
Serviço de Bem Estar à Comunidade/Divisão de Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho diretamente à PRORH). 
f) Declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado ou 
declaração de Imposto de Renda. 
g) Caso possua outro contrato de trabalho: 
f 1) Empresa privada: Declaração emitida pela empresa constando o horário de 
trabalho, dia da semana, carga horária. 
f 2) Cargo ou emprego público: Declaração emitida pelo órgão constando o 
horário de trabalho, dia da semana, carga horária, regime jurídico 
(estatutário/CLT), cargo/função e o valor da remuneração recebida. 
h) Habilitação profissional, expedida por Órgãos de classe, sempre que for o 
caso. 
i) Cédula de Identidade. 
j) Título de eleitor com o comprovante de votação da última eleição, exceto para 
o candidato estrangeiro. 
k) Cartão de Identificação do contribuinte (CIC/CPF). 
l) Cartão do PIS/PASEP e, no caso de pessoa não cadastrada anteriormente, 
extrato do PIS/PASEP recolhido junto à Caixa Econômica Federal. 
m) Comprovante de quitação com o serviço militar � Certificado de Reservista 
(para o sexo masculino), exceto para o candidato estrangeiro. 
n) Certidão de casamento, quando for o caso. 
o) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos 
(dependentes), maiores de 21 (vinte anos) dependentes ou maiores de 21 (vinte e 
um) anos (dependentes) considerados civilmente incapazes, juntamente com a 
caderneta de vacinação dos filhos menores de 5 (cinco) anos. 
p) 1 (uma) foto 3x4 recente. 
q) Comprovante oficial de abertura de conta salário junto à Caixa Econômica 
Federal (Posto de Atendimento Bancário Campus ou Posto de Atendimento 
Bancário HU) contendo o número da agência e o número da conta salário. 
r) Para os candidatos estrangeiros será obrigatório, além dos documentos acima, 
a apresentação dos seguintes documentos: 

• Carteira de identidade de estrangeiro com visto permanente ou visto 
temporário, observado o disposto no subitem 12.5 deste Edital. 
• Quando naturalizado, documento que originou a naturalização. 
12.4.Para os documentos solicitados no subitem 12.3 deste Edital, o convocado 
deverá apresentar fotocópias juntamente com os originais para autenticação 
junto à PRORH, ou fotocópias autenticadas em cartório. 
12.5.O candidato estrangeiro que for nomeado, se ainda portador de visto 
temporário, para tomar posse deverá apresentar prova de ter requerido junto ao 
Ministério da Justiça a transformação do visto temporário para visto 
permanente, sujeitando-se às consequências legais que o indeferimento da 
transformação causar à sua condição de servidor público. 
12.6.Não será permitida a nomeação de candidatos que tenham sido demitidos 
de cargo ou emprego público, nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da 
demissão, assim, pois, no ato da posse o candidato aprovado deverá firmar 
declaração de que não incorre em tal hipótese, sob pena de invalidação do ato de 
sua nomeação. 
12.7.O candidato aprovado que tiver completado 75 (setenta e cinco) anos de 
idade antes da data designada para investidura no cargo, não poderá ser 
empossado, conforme Lei Complementar no 152, de 3 de dezembro de 2015. 
12.8.Na hipótese de que o aprovado para o cargo de Professor de Ensino 
Superior na Classe de Professor Titular seja oriundo da Carreira do Magistério 
Público do Ensino Superior do Paraná este manterá, para todos os efeitos legais, 
a respectiva matrícula e o cômputo do respectivo tempo de serviço e 
contribuição, ficando dispensado do estágio probatório. 
12.9.Em face do que dispõe a Lei Complementar no 152, de 3 de dezembro de 
2015, para efeito de aposentadoria, o docente de que trata o item anterior estará 
sujeito ao cumprimento de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe de 
Professor Titular. 
12.10. A nomeação dos aprovados será processada observando-se 
rigorosamente a ordem de classificação dentre as vagas ofertadas. 
12.11. O candidato convocado para nomeação poderá, caso não tenha interesse 
na vaga, pedir reclassificação no Concurso Público por uma única vez, passando 
a ser o último classificado. 
12.12. O candidato aprovado, que não comprovar os requisitos mínimos ou não 
atender às exigências específicas previstas no ANEXO I deste edital, não poderá 
tomar posse, e será excluído do concurso, sendo convocado outro candidato 
conforme a ordem de classificação. 
12.13. O horário das atividades do professor nomeado será de acordo com o 
regime de trabalho e com as necessidades do Departamento respectivo, podendo 
ser no período matutino, e/ou vespertino, e/ou noturno, incluindo sábados, 
domingos e feriados. 
12.14. O candidato será lotado no Departamento e Centro de Estudos de acordo 
com a área/subárea ofertada no Concurso Público, devendo ministrar todas as 
disciplinas ofertadas e indicadas pelo Departamento, não havendo vínculo ao 
direito de ministrar uma disciplina específica. 
13.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 Será excluído do Concurso Público o candidato que prestar declaração falsa 
ou inexata, em qualquer documento, ou usar de meios ilícitos durante o 
Concurso. Na hipótese de já ter sido nomeado será tornado sem efeito, na forma 
da lei, o respectivo ato de nomeação, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
13.2 As normas regulamentadoras do presente Concurso serão publicadas no 
Diário Oficial do Estado do Paraná � Suplemento de Concursos Públicos - 
www.dioe.pr.gov.br, na PRORH e no site: www.uel.br/prorh. 
13.3 A aprovação no Concurso Público não gera, para o candidato, direito à 
nomeação. 
13.4 É de responsabilidade do candidato, durante todo o prazo de realização e 
validade do Concurso Público, manter atualizado o seu endereço junto à 
PRORH. 
13.5 Surgindo novas vagas, devidamente aprovadas pelo Conselho de 
Administração, durante o período de validade do presente concurso público na 
mesma área/subárea, os candidatos aprovados poderão ser convocados, 
observada a ordem de classificação e demais exigências normativas. 
13.6 As despesas decorrentes da participação no Concurso Público e aquelas 
decorrentes de deslocamento ou mudança de domicílio para a investidura no 
cargo correrão às expensas do candidato. 
13.7 Todos os prazos fixados neste Edital correrão a partir das datas de suas 
publicações no Diário Oficial do Estado do Paraná, excluindo-se o dia da 
publicação e incluindo-se o dia do vencimento. 
13.8 Os candidatos aprovados, não aprovados, ou que tiveram suas inscrições 
indeferidas, poderão retirar os documentos apresentados para inscrição, até 120 
(cento e vinte) dias após a homologação do Concurso. Decorrido o prazo ora 
citado, os documentos dos candidatos não aprovados ou que tiveram suas 
inscrições indeferidas serão descartados e os documentos dos candidatos 
aprovados serão descartados assim que vencer o prazo de validade. 
13.9 Compete à PRORH regulamentar, por meio de edital específico, todos os 
procedimentos necessários para o cumprimento das normas do presente 
concurso público. 
13.10 Os resultados fornecidos pelas Bancas Examinadoras serão tabulados 
pela PRORH que os encaminhará à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior e à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência 
para sua homologação. 
13.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial ou pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE. 

Londrina, 01 de julho de 2016. 
Prof. Dr. Ludoviko Carnasciali dos 

Santos 
Reitor em exercício 

Waldir Ferreira 
Pró-Reitor de Recursos Humanos 

em exercício 
ANEXO I DO EDITAL Nº 116/2016 - PRORH 

CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
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Área: SOCIOLOGIA 
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo:

Graduação em Sociologia ou Ciências Sociais; 
Mestrado em Sociologia ou Ciências Sociais com área de 
concentração em Sociologia; e 
Doutorado em Sociologia ou Ciências Sociais com área de 
concentração em Sociologia. 

Natureza do 
trabalho científico:

Um artigo científico original e não publicado a ser definido 
pelo candidato. 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

Área/subárea: FISIOLOGIA/FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA 
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo: 
Graduação em Ciências Biológicas; e 
Doutorado em Fisiologia/Fisiologia Animal Comparada. 

Natureza do 
trabalho científico:

Artigos científicos publicados pelo candidato com ênfase 
em Fisiologia Comparada de Animais Aquáticos e 
Ecotoxicologia Aquática. 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA GERAL E ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO 

Área: PSICOBIOLOGIA 
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas 

semanais

Requisito mínimo:
Graduação em Psicologia com Formação de Psicólogo; e 
Doutorado em Psicologia ou áreas afins, com tese na área de 
Psicobiologia/Neurociências. 

Natureza do 
trabalho científico:

Artigos científicos publicado na área de Psicobiologia / 
Neurociências.
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
Área/subárea: MATEMÁTICA/EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo:
Graduação em Matemática; e 
Doutorado em Educação Matemática ou áreas afins com 
produção científica em Educação Matemática. 

Natureza do 
trabalho científico:

Artigo(s) científico(s) publicado(s) ou aceito(s) por revistas 
indexadas. 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
Área/subárea: QUÍMICA/QUÍMICA ANALÍTICA 
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo: 
Graduação em Química; e 
Doutorado em Ciências � área de Química Analítica. 

Natureza do 
trabalho científico: 

Projeto de pesquisa finalizado e/ou em andamento na 
subárea de conhecimento do Concurso. 

Área/subárea: QUÍMICA/QUÍMICA INORGÂNICA 
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo: 
Graduação em Química; e 
Doutorado em Ciências � área de Química Inorgânica.

Natureza do 
trabalho científico: 

Projeto de pesquisa na subárea de conhecimento do 
Concurso. 

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA 
Área/subárea: ESTATÍSTICA/ESTATÍSTICA 
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo: 

Graduação em Estatística ou Matemática; e 
Doutorado em Estatística ou áreas correlatas. 
Obs: Entende-se por áreas correlatas: Doutorado em 
programas reconhecidos pela CAPES em que o candidato 
tenha cursado pelo menos 06 (seis) das seguintes 
disciplinas e/ou conteúdos: Probabilidade, Amostragem, 
Inferência Estatística, Estatística Bayesiana, Análise de 
Regressão, Modelos Lineares, Modelos Lineares 
Generalizados, Análise Multivariada, Análise de Séries 
Temporais, Estatística Experimental, Análise de 
Sobrevivência, Geoestatística, Análise de Regressão não 
linear, Dados Categóricos. 

Natureza do 
trabalho científico:

Projeto de pesquisa na área ambiental e/ou saúde. 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA 

Área: CARDIOLOGIA 
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 20 horas semanais

Requisito mínimo: 
Graduação em Medicina; 
Especialização ou Residência Médica em Cardiologia; e 
Doutorado com tese na área de Cardiologia. 

Natureza do 
trabalho científico:

Artigo(s) científico(s) ou livro de sua autoria publicado(s) 
na área de Cardiologia. 

Área/subárea: CLÍNICA MÉDICA/SEMIOLOGIA 
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo: 

Graduação em Medicina; 
Residência ou Especialização Médica ou Título de 
Especialista na área de Clínica Médica; e 
Doutorado com tese na área de Clínica Médica ou 
Semiologia. 

Natureza do 
trabalho científico:

Artigo(s) científico(s) de sua autoria publicado(s) ou 
aceito(s) para publicação em periódicos indexados, nos 
últimos 5 (cinco) anos. 

Área: ENDOCRINOLOGIA 

Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo: 

Graduação em Medicina; 
Residência Médica em Endocrinologia ou Título de 
Especialista em Endocrinologia; e 
Doutorado com tese na área de Endocrinologia. 

Natureza do 
trabalho científico:

Artigo(s) científico(s) de sua autoria publicado(s) nos 
últimos 3 (três) anos. 

Área: GERIATRIA 
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo: 
Graduação em Medicina; 
Título de Especialista ou Residência Médica em Geriatria; e
Doutorado com tese na área de Geriatria. 

Natureza do 
trabalho científico:

Artigo(s) científico(s) de sua autoria publicado(s) nos 
últimos 5 (cinco) anos. 

Área: NEFROLOGIA 
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 20 horas semanais

Requisito mínimo: 

Graduação em Medicina; 
Residência Médica em Nefrologia; 
Título de Especialista em Nefrologia; e 
Doutorado com tese na área de Nefrologia. 

Natureza do 
trabalho científico:

Artigo(s) científico(s) de sua autoria publicado(s) nos 
últimos 3 (três) anos. 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
Área/subárea: GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA-GINECOLOGIA 
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo:

Graduação em Medicina; 
Residência Médica em Ginecologia/Obstetrícia ou Título de 
Especialista em Ginecologia/Obstetrícia; e 
Doutorado na área da Saúde. 

Natureza do 
trabalho científico:

Artigo(s) Científico(s) publicado(s) ou não publicado(s).. 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS 

Área/subárea: CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE GRANDES 
ANIMAIS/CLÍNICA CIRÚRGICA DE GRANDES 
ANIMAIS 

Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo:
Graduação em Medicina Veterinária; e 
Doutorado com tema relacionado à subárea de Clínica 
Cirúrgica de Grandes Animais. 

Natureza do 
trabalho científico:

Artigo(s) científico(s) publicado(s) ou não publicado(s). 

Área/subárea: CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE GRANDES 
ANIMAIS/CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES 
ANIMAIS 

Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo:
Graduação em Medicina Veterinária; e 
Doutorado com tema relacionado à subárea de Clínica 
Médica de Grandes Animais. 

Natureza do 
trabalho científico:

Artigo(s) científico(s) publicado(s) ou não publicado(s). 

DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA 
Área/subárea: MANEJO E CONSERVAÇÃO DE 

SOLOS/MODIFICAÇÕES MORFOLÓGICAS 
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo:
Graduação em Agronomia; e 
Doutorado em Agronomia e/ou Solos e Nutrição de Plantas.

Natureza do 
trabalho científico:

Artigo(s) científico(s) publicado(s) no tema na área/subárea.

Área/subárea: ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA/COMPORTAMENTO 
DE INSETOS E AGROECOLOGIA 

Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo:
Graduação em Agronomia; e 
Doutorado em Agronomia ou Ciências 
Biológicas/Entomologia. 

Natureza do 
trabalho científico:

Artigo(s) científico(s) publicado(s) no tema na área/subárea.

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Área/subárea: EDUCAÇÃO FÍSICA/BIODINÂMICA DO 
MOVIMENTO HUMANO/ATIVIDADE FÍSICA 
RELACIONADA À SAÚDE/SUPERVISÃO DE 
ESTÁGIO 

Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais

Requisito mínimo:
Graduação em Educação Física e/ou Esporte; e 
Doutorado. 

Natureza do 
trabalho científico:

Artigo científico ou tese (publicado ou não) ou produto 
tecnológico (com ou sem registro ou patente) vinculado à 
área do Concurso. 

 ANEXO II DO EDITAL No 116/2016 - PRORH 
GABARITO PARA PONTUACAO 

DO CURRICULUM VITAE PARA PROVA DE TITULOS 
1-  DOCENCIA NO ENSINO 
SUPERIOR : GRADUACAO E 
POS GRADUACAO  (Peso 1) 

Ponto Quantidade Total 

1.1- Tempo de docência no ensino de 
graduação (ano) 

4   
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1.2- Tempo de docência no ensino de 
pós-graduação stricto sensu (ano) 

6   

SUB-TOTAL 1    
2- PRODUCAO INTELECTUAL   
(Peso  4) 

Ponto Quantidade Total 

2.1-  Artigos publicados em revistas 
cientificas da área, com  ISSN e 
conforme Qualis/Capes da área do 
Concurso da última avaliação  

   

A1 10   
A2      8   
 B1 7   
B2 5   
B3 2   

2.2. Livros na área com  ISBN 
(Quantidade).: 

   

Autor 20   
Organizador/Editor 10   

Tradutor  5   
2.3. Capítulos de livros  na área com   
ISBN (Quantidade).:  

   

Autor 5   
Tradutor 3   

2.4- Trabalhos em eventos na área 
(Quantidade).: 

   

2.4.1- Trabalho completo publicado 
em anais de eventos internacionais 

4   

2.4.2- Trabalho completo publicado 
em anais de eventos nacionais 

3   

2.4.3- Resumos publicados em anais 
de eventos internacionais 

2   

2.4.4- Resumos publicados em anais 
de eventos nacionais 

1   

2.5-  Conferências e palestras 
proferidas (Quantidade).: 

   

2.5.1-  Conferências e palestras 
proferidas em evento científico  
internacional 

10   

2.5.2-  Conferências e palestras 
proferidas em evento científico 
nacional 

7   

     2.6- Organização e coordenação 
de eventos (congressos, simpósios e 
similares) (Quantidade): 

   

2.6.1- evento internacional 8   
2.6.2- evento nacional 5   
2.6.3- evento regional 2   
2.6.4- evento local 1   
2.7-   Produção Técnica na área 
(Quantidade):

   

2.7.1- Desenvolvimento ou geração 
de trabalhos com propriedade 
intelectual com registro/patente 

20   

2.7.2- Desenvolvimento ou geração 
de software com registro no INPI   

10   

2.8- Produção/criação 
Artística/Cultural na área 
(Quantidade): 

   

2.8.1- Autoria ou Direção: de 
audiovisuais artísticos ou educativos 
(filmes, vídeos ou multimídia; em 
Artes Cênicas (teatro e dança); peças 
musicais, bem como a realização de 
exposições de Arte Visual 
(individuais). Realização de projeto 
visual/gráfico em design; coleção de 
design de moda (área de Arte), 
regência com apresentação em 
evento 

   

2.8.1.1- Internacional 10   
2.8.1.2- Nacional 8   
2.8.1.3- Regional 5   
2.8.1.4- Local 3   
2.8.2 - Participação em mostras de 
Arte Visual (coletivas ou salões), de 
apresentações cenográficas (teatro ou 
dança) ou musicais. Colaboração em 
projeto visual/gráfico na área de 
design; colaboração em coleção de 
design de moda (área de Arte). 

   

2.8.2.1- Internacional 10   
2.8.2.2- Nacional 8   
2.8.2.3- Regional 5   
2.8.2.4- Local 3   

SUB-TOTAL 2    
3- FORMACAO DE RECURSOS 
HUMANOS EM NIVEL DE PÓS-

Ponto Quantidade Total 

GRADUAÇÃO STRICTO- 
SENSU      (Peso  3) 
3.1- Doutor  30   
3.2- Mestre 20   
3.3. Iniciação cientifica 3   

SUB-TOTAL 3    
4- GESTAO ACADEMICA NO 
ENSINO SUPERIOR   (Peso 1) 

Ponto Quantidade Total 

4.1- GESTAO 
ADMINISTRATIVA 
(ano/mandato): 

   

4.1.1- Reitor  ou Vice-Reitor  50   
4.1.2- Pró-Reitor ou Diretor de 
Centro de Estudos 

30   

4.1.3- Diretor de órgão suplementar 
ou Diretor de Pro-reitorias  

20   

4.1.4- Vice- diretor de Centro de 
Estudos 

10   

 4.1.5- Superintendente do HU 30   
 4.1.6- Diretor de Administração/ de 
Assistência/ Clínico/ de Enfermagem 

10   

 4.1.7- Editor de periódico cientifico 
na área 

20   

4.1.8- Chefe de Departamento 8   
4.1.9- Vice-chefe de Departamento 4   
4.1.10- Chefe de divisão 2   
4.1.11- Chefe de gabinete 8   
4.1.12- Assessor especial 6   
4.2- GESTAO ACADEMICA (ano) Ponto Quantidade Total 
4.2.1-  Membro do conselho 
universitário 

4   

4.2.2-  Membro do conselho de 
ensino, pesquisa e extensão 

4   

4.2.3-  Membro de câmaras (ensino, 
pesquisa e extensão e pós-graduação )

2   

4.2.4-  Membro de Comissões de 
Pesquisa, ensino ou extensão dos 
centros de estudo 

2   

4.2.5- Coordenador de Comissões de 
Pesquisa, ensino ou extensão dos 
centros de estudo 

6   

4.2.6-  Membro de Comissões de 
Pesquisa, ensino ou extensão e Pós-
Graduação do departamento 

2   

4.2.7- Coordenador de Comissões de 
Pesquisa, ensino ou extensão e Pós-
Graduação do departamento 

4   

4.2.8- Membro de Comissão de pós-
graduação stricto sensu do Centro de 
Estudo 

1   

4.2.9- Membro de comissão 
coordenadora de pós-graduação 
stricto sensu 

2   

4.2.10- Coordenador de colegiado de 
curso de graduação 

8   

4.2.11- Coordenador de colegiado de 
curso de pós-graduação stricto sensu 

12   

4.2.12- Coordenador de programa de 
pós-graduação stricto sensu 

8   

4.2.13- Coordenação de TCC ou de  
Estagio de graduacao  

4   

4.2.14- Coordenador ou     Vice-
Coordenador de Internato ou 
equivalente 

4   

4.2.15-  Membro de Comissões de 
ética em pesquisa (humano ou 
animal) 

2   

4.2.16 -  Outras comissões 
permanentes 

2   

SUB-TOTAL 4    
5- ATIVIDADES DE PESQUISA 
(Peso 1 ) 

Ponto Quantidade Total 

 5.1 - Coordenação de projetos em 
ensino, extensão ou pesquisa 
aprovados por órgãos de fomento 
(Quantidade) 

20   

      5.2 - Lider de Grupos  de 
pesquisa cadastrado no CNPq 
(quantidade) 

10   

      5.3 - Participação em órgãos de 
fomento (ano): 

   

5.3.1- Como presidente  30   
5.3.2- Diretor 20   
5.3.3- Coordenador de área 20   
5.3.4- Membro de conselho superior 20   
5.3.5- Membro de comitê 
ASSESSOR 

15   
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5.4- Bolsa de Produtividade em 
Pesquisa/CNPq ou outros órgãos de 
fomento (ano) 

   

5.4.1- PQ-1A 100   
5.4.2- PQ-1B 80   
5.4.3- PQ-1C 70   
5.4.4- PQ-1D 60   
5.4.5- PQ-2 50   
5.5- Coordenação de projetos de 
cooperação  (quantidade): 

   

5.5.1- cooperação internacional 10   
5.5.2- cooperação nacional 8   
5.6- Assessoria/Consultoria para 
órgãos de Fomento                
Científico  (quantidade) 

15   

5.7- Assessoria/Consultoria para 
Órgãos Governamentais  (Ministérios 
e Secretarias Estaduais e Municipais) 
(ano) 

15   

5.8 - Assessoria  e Consultoria �ad 
hoc� de periódicos científicos  na 
área (quantidade/periódico) 

10   

5.8.1- Internacional 5   
5.8.2- Nacional 3   

SUB-TOTAL 5    

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS 
EDITAL No 118/2016 � PSS 

PRORROGAÇÃO 
I. A Universidade Estadual de Londrina, com base no que dispõe o Art. 1º § 3º 
da Resolução CEPE no 137/2013 e atendendo ao OF. CCB.BIO No 010/16, de 
11/02/2016, determina a prorrogação, por dois anos, do prazo de validade do 
resultado do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 
professores, divulgado por meio do Edital no 135/2014, de 07/07/2014 e 
publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná na edição de 08/07/2014, 
especificamente para a área/subárea de Biologia Celular/Biologia Celular do 
Departamento de Biologia Geral do Centro de Ciências Biológica.

Londrina, 04 de julho de 2016. 
Prof. Dr. Ludoviko Carnasciali dos 

Santos 
Reitor em exercício 

Waldir Ferreira 
Pró-Reitor de Recursos Humanos 

em exercício 

EDITAL No 119/2016 � PSS 
PRORROGAÇÃO 

II. A Universidade Estadual de Londrina, com base no que dispõe o Art. 1º § 
3º da Resolução CEPE no 137/2013 e atendendo ao OF. CCB/PGAC No 012/16, 
de 04/05/2016, determina a prorrogação, por dois anos, do prazo de validade do 
resultado do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 
professores, divulgado por meio do Edital no 159/2014, de 28/07/2014 e 
publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná na edição de 30/07/2014, 
especificamente para a área de Análise do Comportamento e Políticas 
Públicas do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento do 
Centro de Ciências Biológicas.

Londrina, 04 de julho de 2016. 
Prof. Dr. Ludoviko Carnasciali dos 

Santos 
Reitor em exercício 

Waldir Ferreira 
Pró-Reitor de Recursos Humanos 

em exercício 

EDITAL No 120/2016 � PSS 
PRORROGAÇÃO 

III. A Universidade Estadual de Londrina, com base no que dispõe o Art. 1º § 
3º da Resolução CEPE no 137/2013 e atendendo ao OF. CCH/HIS No 004/16, de 
02/05/2016, determina a prorrogação, por dois anos, do prazo de validade do 
resultado do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 
professores, divulgado por meio do Edital no 176/2014, de 18/08/2014 e 
publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná na edição de 19/08/2014, 
especificamente para a área/subárea de História/História Antiga e Medieval do 
Departamento de História do Centro de Letras e Ciências Humanas.

Londrina, 04 de julho de 2016. 
Prof. Dr. Ludoviko Carnasciali dos 

Santos 
Reitor em exercício 

Waldir Ferreira 
Pró-Reitor de Recursos Humanos 

em exercício 

60687/2016

Secretaria da Educação 

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO 
CNPJ: 02.392.034/0001-02 

EXTRATO 
QUADRO DE EMPREGADOS

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa n.° 71/2012, do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tornamos pública a admissão 
efetivada para o quadro de empregados da Entidade, objeto do 
Processo de Seleção - Edital n. ° 017/2013, de 10.04.2013 e do Edital 
n.° 082/2016, de 30.05.2016, publicados no Diário Oficial de Estado - 
Executivo - Suplemento de Concursos Públicos, respectivamente de n°s 
8934, edição de 10.04.2013 e n° 9708 edição de 31.05.2016, no regime 
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e com contrato por 
prazo indeterminado.  
Nome                                           Cargo                      Data da Admissão
ALINE MARQUES LEUTNER      Engenheira Civil           20/06/2016           

Curitiba, 05 de julho de 2016. 
                     Sidney Hein                       Sidney Pinheiro Gonçalves 
                   Diretor Técnico                Diretor Administrativo Financeiro

60880/2016

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO 
CNPJ: 02.392.034/0001-02 

EXTRATO 
QUADRO DE EMPREGADOS

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa n.° 71/2012, do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tornamos pública a admissão 
efetivada para o quadro de empregados da Entidade, objeto do 
Processo de Seleção - Edital n. ° 017/2013, de 10.04.2013 e do Edital 
n.° 077/2016, de 04.05.2016, publicados no Diário Oficial de Estado - 
Executivo - Suplemento de Concursos Públicos, respectivamente de n°s 
8934, edição de 10.04.2013 e n° 9691 edição de 05.05.2016, no regime 
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e com contrato por 
prazo indeterminado.  
Nome                                                Cargo                 Data da Admissão 
LUIS F. GASPAR DE AQUINO         Engenheiro Civil      16/05/2016       

Curitiba, 05 de julho de 2016. 
                    Sidney Hein                            Sidney Pinheiro Gonçalves 
                  Diretor Técnico                   Diretor Administrativo Financeiro

60881/2016

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO 
CNPJ: 02.392.034/0001-02 

EXTRATO 
QUADRO DE EMPREGADOS

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa n.° 71/2012, do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tornamos pública a admissão 
efetivada para o quadro de empregados da Entidade, objeto do 
Processo de Seleção - Edital n. ° 017/2013, de 10.04.2013 e do Edital 
n.° 079/2016, de 04.05.2016, publicados no Diário Oficial de Estado - 
Executivo - Suplemento de Concursos Públicos, respectivamente de n°s 
8934, edição de 10.04.2013 e n° 9691 edição de 05.05.2016, no regime 
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e com contrato por 
prazo indeterminado. 
Nome                                                 Cargo                Data da Admissão 
DUARTE JOSE CORREA                 Engenheiro Civil      16/05/2016 
FERNANDA M. D. R. DE OLIVEIRA Engenheira Civil      16/05/2016 
AURIO MANOEL B. JUNIOR            Engenheiro Civil      16/05/2016 
DANIELI DA ROCHA                         Engenheira Civil      23/05/2016       

Curitiba, 05 de julho de 2016. 
              Sidney Hein                                Sidney Pinheiro Gonçalves 
           Diretor Técnico                         Diretor Administrativo Financeiro

60884/2016

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO 
CNPJ: 02.392.034/0001-02 

EXTRATO 
QUADRO DE EMPREGADOS

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa n.° 71/2012, do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tornamos pública a admissão 
efetivada para o quadro de empregados da Entidade, objeto do 
Processo de Seleção - Edital n. ° 017/2013, de 10.04.2013 e do Edital 
n.º 080/2016, de 09.05.2016, publicados no Diário Oficial de Estado - 
Executivo - Suplemento de Concursos Públicos, respectivamente de n.º 
8934, edição de 10.04.2013 e n.º 9694 edição de 10.05.2016, no regime 
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e com contrato por 
prazo indeterminado.  
Nome                                      Cargo                           Data da Admissão 
INGRIED DE AGUIAR            Engenheira Civil          16/05/2016             

Curitiba, 05 de julho de 2016. 
              Sidney Hein                                 Sidney Pinheiro Gonçalves 
           Diretor Técnico                          Diretor Administrativo Financeiro 

60886/2016

www.pciconcursos.com.br


