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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB 

EDITAL Nº 45/2014 - UAB-UEL 
 

A Coordenação do Curso juntamente com o coordenador de 
Tutoria do Curso de Especialização em Gestão Pública, no 
uso de suas atribuições: 

 

TORNA PÚBLICO: 
 
 

Resultado final do processo seletivo para admissão de TUTOR (PRESENCIAL) para o curso de Especialização em 
Gestão Pública para o curso de Especialização em Gestão Pública para atuação no Polos presenciais de Diamante do 
Norte, Ubiratã e Céu Azul, na modalidade de Educação a Distância, da Universidade Estadual de Londrina, 
desenvolvido em convênio com o Ministério da Educação no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), de acordo com as seguintes normas: 
 
 

1. RESULTADO FINAL  
 

Classificados 

NOME POLO CLASSIFICAÇÃO 

Marcos Maximo Marcondes Ubiratã 1º 

André Luis Montoro Novo Diamante do Norte 1º 

Eliana Salete Ravaneli Céu Azul 1º 

Marise Leane Thrun Céu Azul 2º 
  

 

2  CONVOCAÇÃO 
 

ORDEM NOME POLO 

1 Marcos Maximo Marcondes Ubiratã 

2 André Luis Montoro Novo Diamante do Norte 

3 Eliana Salete Ravaneli Céu Azul 
 

 

 
2.1 Para contratação o candidato convocado deverá entregar no polo até o dia 14/11/2014, os seguintes 

documentos: 
2.1.2. Cópia, frente e verso, do diploma do curso de graduação Autenticado (somente serão aceitos diplomas de 
cursos devidamente reconhecidos pelo MEC). 
2.1.3. Cópia de documento de comprovação da experiência profissional como docente de, no mínimo, 1 (um) ano 
na Educação Básica ou Ensino Superior, comprovada mediante declaração emitida pelo Núcleo Regional de 
Educação ou Secretaria Municipal de Educação, no caso de professor da rede pública e, declaração do diretor do 
estabelecimento de ensino, no caso de professor da rede particular de ensino e no caso do ensino superior, 
documentação comprobatória da referida experiência; ou certificado. 
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2.1.3.1. A experiência profissional também poderá ser comprovada mediante cópias da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, das páginas: com foto, qualificação civil e com registros, e, quando necessário, acrescido de 
declaração da instituição constando expressamente a área de atuação. 
2.1.4. Para os candidatos que já tenham concluído curso de pós-graduação Lato Sensu (especialização) ou estejam 

regularmente matriculados em cursos de pós-graduação Stricto Sensu (mestrado ou doutorado) ou que já tenham 

concluído os referidos cursos, não há necessidade de comprovação da experiência profissional como docente, descrita 

no subitem anterior. 

2.1.5. Para os candidatos que tenham concluído curso de pós-graduação Lato Sensu (especialização) ou Stricto 
Sensu (mestrado ou doutorado), deverá ser apresentada cópia do certificado de conclusão do referido curso e para 
os candidatos que estejam cursando pós-graduação Stricto Sensu, declaração comprovando estar regularmente 
matriculado em um programa de pós-graduação Stricto Sensu. Nos casos em que o diploma/certificado de pós-
graduação ainda não tiver sido expedido, deverá ser apresentada documentação comprobatória da homologação 
da defesa da dissertação/tese na última instância regimentalmente prevista na respectiva Instituição de Ensino 
Superior. 
2.1.6. Uma cópia da Cédula de Identidade e do CPF. 
2.1.7. Cópia do Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/) documentado (cópia simples). 
2.1.8. Cópia da Ficha de Inscrição preenchida e assinada. 
2.1.9. Declaração ou outro tipo de documento que comprove ter vínculo com o serviço público (estatutário ou como 
colaborador) OU declaração ou atestado de matrícula que comprove o vínculo como aluno de mestrado ou 
doutorado em IES pública (Estadual ou Federal). 
2.1.10. Após a verificação dos documentos pela comissão avaliadora, constatada a falta ou irregularidade em 
qualquer documento implicará na desclassificação do candidato. 
2.1.11. Em hipótese alguma será admitida juntada de documentos ou aditamentos. 
2.1.12. Termo de compromisso CAPES, devidamente preenchido, assinado e reconhecido firma (este termo será 

enviado para o e-mail do candidato selecionado, mesmo e-mail utilizado pelo candidato para a inscrição). 
 
 
2.2. As atividades de tutoria terão início dia 17 de outubro de 2014, com a permanência no polo presencial de Céu 

Azul. 
 
 

Londrina, 10 de outubro de 2014. 
 
 
 
 
 

 

 
Prof. Dr. Saulo Fabiano Amâncio Vieira 

Coordenador de Tutoria do Curso de Especialização em 
Gestão Pública 

Profa. Dra. Ma. de Fátima Sales Westeren 
Coordenadora do Curso de Especialização em Gestão 

Pública 
 
 


