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EDITAL 099/18-UEPG/NUTEAD 
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS UAB/CAPES 

PROFESSOR FORMADOR - LICENCIATURA EM MATEMÁTICA  
RESULTADO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

 
A Universidade Estadual de Ponta Grossa, através do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta 

e a Distância, no uso de suas atribuições legais, torna público o RESULTADO DAS INSCRIÇÕES 
DEFERIDAS do Processo Seletivo  de professores, para atuação como DOCENTE FORMADOR, no 
Curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade à distância, do Sistema Universidade Aberta 
do Brasil-UAB, ofertado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, de acordo com o Edital 095/18-
UEPG/NUTEAD. 
1. DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS ( em ordem alfabética) 

PROFESSORES 
ALESSANDRA CARDOZO 
GIANE CORREIA SILVA 
WILLIAN THOMAS ROCHA 
 

2.  A próxima etapa será de caráter eliminatório e classificatório, com base na Análise do Currículo e a 
segunda etapa, se constituirá na formação básica de caráter obrigatório ao candidato convocado, mas 
de caráter não classificatório, não interferindo na ordem final de classificação, exceto em casos de não 
comparecimento ou de reprovação na formação básica, que resultarão na eliminação do(a) 
candidato(a); 
2.1. O Edital de Resultado Final e convocação para a formação básica será disponibilizado no dia 20 
de julho de 2018, no endereço eletrônico www.ead.uepg.br em listagem por ordem de classificação. 
 

  3. DOS RECURSOS 
  3.1. Os eventuais recursos provenientes do presente edital deverão ser protocolados no Protocolo 

Geral da UEPG – Campus Uvaranas, Ponta Grossa - Paraná, pessoalmente ou através de procuração 
simples.  
3.2. O parecer favorável ou não ao candidato será exarado no processo que originou o recurso. É de 
responsabilidade do candidato o acompanhamento do resultado do recurso impetrado.  
3.3. O prazo para a entrada de recursos será de 02 a 03 de julho de 2018, até 17h00min, 
endereçados a Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade à distância, em 
atenção ao Professor Jocemar de Quadros Chagas. 
3.4. O edital do Resultado Final após eventuais recursos, será disponibilizado na data de 04 de julho 
de 2018 quando a análise e parecer forem definidos pela Coordenação do Curso, no endereço 
eletrônico ead.uepg.br 

 
  4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. É responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações e demais editais 
disponibilizados no site ead.uepg.br referente à seleção prevista no Edital 095/18-
UEPG/NUTEAD/UAB. 
4.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

  
 Ponta Grossa, 29 de junho de 2018.       

                                                                             
              Prof. Dr. Jocemar de Quadros Chagas                                   Profª Eliane de Fátima Rauski 
                  Coordenação de Curso                                                            Coordenação UAB/UEPG  


