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Edital/ Nead Nº 48/2014 
 
Edital de Convocação do Processo Seletivo de TUTOR (PRESENCIAL). 

 
O Coordenador da UAB da Universidade 
Estadual de Londrina, no uso das atribuições, 

 
TORNA PÚBLICO: 

 
Convocação do processo seletivo de TUTOR (PRESENCIAL) para o Curso de 

Pedagogia – Modalidade EaD atuação nos Polos de Apoio Presencial de Cerro Azul, 

Colombo e Paranaguá, 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): 
 

1. Convocados: 
 

Polo – Cerro Azul: 
NOME CLASSIFICAÇÃO 

Lucélia Rosner Rangel 1º 
 

Polo – Colombo: 

NOME CLASSIFICAÇÃO 
Jorge Paulo dos Santos 1º 
Juliana Conceição da Silva Czarny 2º 
Regiane Timóteo 3º 
Érica Cristina Scarante Pessoa 4º 
Rita de Cassia Morvan 5º 
 
Polo – Paranaguá: 

NOME CLASSIFICAÇÃO 
Noemi Lacerda 1º 
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1.1 Fica a candidata acima convocada do Polo de Cerro Azul no processo seletivo, 

a entregarem os documentos solicitados, no dia 24 de Novembro de 2014, às 18 

horas, no endereço: Polo de Apoio Presencial de Cerro Azul, Rua Deputado 

Aníbal Cury: s/n, Centro Comunitário Bernardo Von Muller Berneck, Cerro Azul-

Paraná. 

 

1.2 Ficam os (as) candidatos (as) acima convocados (as) do Polo de Colombo no 

processo seletivo, a entregarem os documentos solicitados, no dia 24 de 

Novembro de 2014, às 18 horas, no endereço: Polo de Apoio Presencial de 

Colombo, Rua Dorval Ceccon, nº 664, Colombo Park Shopping, 2º andar, Jardim 

Nossa Senhora de Fátima, Colombo-Paraná. 

 

1.3 Fica a candidata acima convocada do Polo de Paranaguá no processo seletivo, 

a entregarem os documentos solicitados, no dia 24 de Novembro de 2014, às 18 

horas, no endereço: Polo de Apoio Presencial de Paranaguá, Rua Capibaribe: 

s/nº, Jardim Guaraituba Escola Municipal Nascimento Junior, Paranaguá-Paraná 

 

1.4 Conforme o Edital 33/2014, item 10.3. A contratação dos candidatos 
selecionados dentro do número de vagas disponíveis está condicionada à 
liberação de recursos financeiros pela Capes.  

 

2. DOCUMENTOS 
 
2.1 Cópia, frente e verso, do diploma do curso de graduação (somente serão 

aceitos diplomas de cursos devidamente reconhecidos pelo MEC). (Cópia 
autenticada) 

2.2 Uma foto 3x4 atual. 
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2.3 Uma cópia da Cédula de Identidade, do CPF, do título de eleitor e 

comprovante de voto da última eleição, número do PIS (cópia do cartão do 

PIS, ou página da carteira de trabalho que conste o número do PIS). 

2.4 Cópia da Ficha de Inscrição preenchida e assinada, fornecida pelo Edital nº 

33/2014 

2.5 Comprovante do Vínculo com o Serviço Público em qualquer uma das 

esferas: Municipal, Estadual ou Federal. 

2.6 Comprovantes de Cursos e experiências encaminhados na inscrição para 

pontuação. (cópia autenticada) 
2.7 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). 

 

3. DESCLASSIFICAÇÃO 

 

3.1. Não havendo o comparecimento do (a) candidato (a) convocado (a) conforme 

consta neste edital, ou, não sendo apresentado todos os documentos exigidos no 

item 2, ficará o (a) candidato (a) eliminado (a). 

 
Londrina, 19 de Novembro de 2014. 

 

 
Prof. Dr. Pedro Paulo da Silva Ayrosa 

Coordenador UAB-UEL 
 


