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TESTE SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR COLABORADOR 
 

EDITAL No 283/2008 – PRORH/TS  
 

ABERTURA 
 

A Universidade Estadual de Londrina, em caráter de excepcionalidade e urgência, tendo em 
vista a necessidade de continuidade do serviço público e com amparo na Constituição 
Federal (Art. 37, inciso IX), na Constituição do Estado do Paraná (Art. 27. inciso IX), na 
Resolução CEPE e CA no 62/97, nos Decretos do Governo do Estado do Paraná no 2785 de 
01/04/2004, no 3540 de 23/08/2004, no 4347 de 14/02/2005 - Ofício no 016/05-DG/SETI, no 
5722 de 24/11/2005 e Leis Complementares Estaduais ns. 108 de 18/05/2005 e 121 de 
29/08/2007, torna público os Testes Seletivos para Contratação de Professores 
Colaboradores, não integrantes da carreira docente, por prazo determinado, bem como a 
composição das Bancas Examinadoras constituídas para avaliarem os candidatos inscritos, 
para os Centros, Departamentos e áreas/subáreas conforme constam a seguir: 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

Área: Física das Partículas Elementares e Campos 
No de Vagas: 01 (uma) 
Regime de Trabalho: 40 horas semanais 
Requisito mínimo: Mestrado em Física ou áreas afins e comprovação de trabalhos na 

área de Física de Partículas e Campos nos últimos 02 (dois) anos. 
Taxa de Inscrição: R$ 73,36 
Forma de Seleção: Prova Didática e Análise de Curriculum Vitae. 
Banca Examinadora: Titulares: Hiromi Iwamoto, Veríssimo Manoel de Aquino e Carlos 

Eduardo Laburu – Suplentes: Mario Goto e Antonio Braz de Pádua. 
Os interessados deverão comparecer no período de 08 a 12/09/2008, das 8h às 12h e das 
14h às 18h, na Secretaria do Departamento de Física do Centro de Ciências Exatas, munidos 
de cópia do RG, CPF, requerimento de inscrição e comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição (disponíveis no site: www.uel.br/prorh) e Curriculum Vitae devidamente comprovado. 
Mais informações serão fornecidas através do telefone (43) 3371-4266. 

 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Área/subárea: Enfermagem/Enfermagem Médico-Cirúrgica 
No de Vagas: 01 (uma) 
Regime de Trabalho: 20 horas semanais 
Requisito mínimo: -Graduação em Enfermagem; 

-01 (um) ano de experiência profissional como Enfermeiro em 
Unidades de internação clínica e cirúrgica de adultos; 

-01 (um) ano de experiência profissional como Enfermeiro em 
Unidade de Urgência/Emergência (Pronto Socorro); e 

-Registro no COREn. 
Taxa de Inscrição: R$ 26,86 
Forma de Seleção: Prova Didática e Análise de Curriculum Vitae. 
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Banca Examinadora: Titulares: Mara Solange Gomes Dellaroza, Eleine Aparecida Penha 

Martins Nonino e Olga Chizue Takahashi – Suplentes: Benedita 
Ribeiro Cordeiro e Inês Gimenes Rodrigues. 

Os interessados deverão comparecer no período de 08 a 12/09/2008, das 8h às 12h e das 
14h às 17h, na Secretaria do Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde 
(HU), munidos de cópia do RG, CPF, requerimento de inscrição e comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição (disponíveis no site: www.uel.br/prorh) e Curriculum Vitae 
devidamente comprovado. Mais informações serão fornecidas através do telefone (43) 3371-
2200 (Beth). 
 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

Área/subárea: Eqüideocultura/Nutrição Animal 
No de Vagas: 01 (uma) 
Regime de Trabalho: 20 horas semanais 
Requisito mínimo: Graduação em Zootecnia ou áreas afins. 
Taxa de Inscrição: R$ 26,86 
Forma de Seleção: Prova Didática e Análise de Curriculum Vitae. 
Banca Examinadora: Titulares: Marco Aurélio Alves de Freitas Barbosa, Edson Luis de 

Azambuja Ribeiro e José Antonio Fregonesi – Suplentes: João 
Waine Pinheiro e Leandro das Dores Ferreira da Silva. 

Os interessados deverão comparecer no período de 08 a 12/09/2008, das 8h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30min, na Secretaria do Departamento de Zootecnia do 
Centro de Ciências Agrárias, munidos de cópia do RG, CPF, requerimento de inscrição e 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição (disponíveis no site: www.uel.br/prorh) e 
Curriculum Vitae devidamente comprovado. Mais informações serão fornecidas através do 
telefone (43) 3371-4475. 
 
Observações: 
1. Poderão pleitear inscrição brasileiros natos ou naturalizados e estrangeiros com a 

permanência devidamente regularizada no Brasil. 
2. Somente serão aceitas inscrições de portadores de, no mínimo, diploma do curso de 

graduação de duração plena ou de pós-graduação que inclua, no todo ou em parte, a área 
de estudos objeto da seleção, além dos requisitos acima previstos. 

3. O valor do Preço Público para a realização das inscrições deverá ser recolhido por meio 
de boleto bancário, que estará à disposição do candidato no site: www.uel.br/prorh, de 
acordo com o estabelecido na Resolução CA no 005/2008. 

4. A documentação para efetivação da inscrição deverá ser entregue até o último dia da 
inscrição de acordo com os horários estabelecidos pelos departamentos, juntamente com 
o boleto bancário devidamente quitado. 

5. A documentação exigida (curriculum vitae documentado e comprovante do requisito 
mínimo) deverá ser entregue no ato da inscrição, não podendo ser complementada 
posteriormente. 

6. Para efeito de enquadramento na tabela de vencimento abaixo, estabelecida para os 
contratados pelo Regime Especial, quando da contratação, será observada a titulação 
máxima do candidato classificado, sendo na classe de Prof. Auxiliar A (Graduação), Prof. 
Auxiliar A (Especialista), Prof. Assistente A (Mestrado) e Prof. Adjunto A (Doutorado), e os 
documentos necessários para esta comprovação são os seguintes: 
a) Diploma de Graduação devidamente registrado; 
b) Certificado de conclusão de curso de Especialização em conformidade com a 

Resolução CNE/CES no 1/2001. O certificado de conclusão do curso de 
especialização poderá ser substituído por declaração emitida pela Instituição 



 3
responsável pelo curso, constando o histórico escolar e o corpo docente com a 
respectiva titulação; 

c) Diploma do curso de Mestrado e/ou Doutorado. O diploma do curso de Mestrado e/ou 
Doutorado poderá ser substituído por certificado de conclusão, ata de defesa ou 
atestado de defesa, emitidos pela Instituição responsável pelo curso, constando que o 
candidato cumpriu todos os requisitos, que o título foi homologado e que o mesmo é 
reconhecido pela CAPES. 

Tabela de vencimentos do Regime Especial – CRES 
TITULAÇÃO/CLASSE REGIME T – 20 REGIME T – 40 

Graduado (Prof. Auxiliar A) R$     537,12 R$  1.074,22 
Especialista (Prof. Auxiliar A) R$     617,68 R$  1.235,36 
Mestre (Prof. Assistente A) R$  1.063,79 R$  2.127,57 

Doutor (Prof. Adjunto A) R$  1.613,38 R$  3.226,76 
7. A aprovação no(s) Teste(s) Seletivo(s) não gera direito a contratação. 
8. No caso de empate será dada preferência, para fins de contratação, ao candidato que 

tenha obtido a maior nota na análise de Curriculum Vitae, e persistindo o empate ao que 
tenha maior tempo de magistério superior. 

9. A contratação será em caráter temporário e de acordo com o estabelecido na Lei 
Complementar Estadual no 108 de 18/05/2005. 

10. No ato da contratação o candidato firmará declaração de que não acumula cargo, 
emprego ou função pública, respeitado o acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso 
XVI da Constituição Federal e artigo 27, incisos XVI e XVII da Constituição do Estado do 
Paraná. 

11. A convocação para a contratação ocorrerá de acordo com as necessidades da UEL, 
ocasião em que os convocados deverão, no prazo estipulado, apresentar os documentos 
exigidos e realizar exame de saúde e perícia médica, sob pena de perda da vaga. 

12. Quando da contratação, o candidato deverá apresentar fotocópias autenticadas do 
documento de identidade e dos comprovantes de escolaridade ou poderá apresentar as 
fotocópias exigidas, acompanhadas dos documentos originais para serem autenticadas 
pela Universidade. 

13. O prazo de validade do resultado do Teste Seletivo Público será de 02 (dois) anos, 
prorrogável uma vez, por igual período. 

14. Surgindo novas vagas durante o período de validade do(s) Teste(s) Seletivo(s), os 
candidatos classificados poderão ser convocados, observada a ordem de classificação e 
demais exigências normativas, para contratação em regime de trabalho de 20 ou 40 horas 
semanais conforme necessidade da Instituição, podendo, caso não tenha interesse na 
vaga, pedir reclassificação no Teste Seletivo por uma única vez, passando a ser o último 
classificado, respeitada, para convocação às novas vagas, a ordem de classificação dos 
aprovados nos Testes Seletivos anteriores ainda válidos, com compatibilidade de regime 
de trabalho. 

15. Para realização dos Testes Seletivos serão respeitadas as normas e regras constantes da 
Resolução CEPE e CA no 62/97, à disposição dos candidatos no site www.uel.br/prorh 
“formulários/teste seletivo”. 

 
Londrina, 29 de agosto de 2008. 

 
 
 

Prof. Dr. Wilmar Sachetin Marçal Prof. Fábio Cézar Martins 
Reitor Pró-Reitor de Recursos Humanos  

 


