
DIRETORIA DE CONCURSOS

EDITAL Nº 015/2006-CPSD

Inscrições com exigências mínimas
a cumprir do 26º Concurso Público
para Admissão de Professor Efetivo

 Não Titular da Unioeste

A Comissão  de  Processo  Seletivo  Docente  (CPSD)  da  Universidade  Estadual  do 
Oeste do Paraná (Unioeste), constituída e com competência conforme dispõe a Portaria nº 
1398/2005-GRE, a Portaria nº 0051/2006-GRE, a Portaria nº 1406/2006-GRE e a Portaria nº 
1763/2006-GRE, considerando:

- os dados e as informações inscritas pelos candidatos nos requerimentos de inscrição 
ao "26º Concurso Público para Admissão de Professor Efetivo Não Titular da Unioeste", e 

- a apreciação relativa à documentação apresentada pelos candidatos inscritos, feita 
pela CPSD para avaliar a conformidade com o Edital nº 025/2006-GRE, de 5 de maio de 
2006, juntamente com a Resolução 099/2003-CEPE, de 29 de julho de 2003, que aprova e 
regulamenta os processos seletivos para docentes da Unioeste, com alterações conforme o 
Ato Executivo nº 008/2006-GRE, de 5 de maio de 2006,

TORNA PÚBLICO o seguinte:

1. Os candidatos relacionados no Anexo Único ao presente edital, nos termos do item 
"8" do Edital nº 025/2006-GRE, devem cumprir exigência de substituição de documento, sob 
pena da não-homologação da sua inscrição.

2. O prazo limite para a substituição de documento é o dia 5 de junho de 2006, até as 
17:30 horas, mediante requerimento protocolizado junto à Unioeste, em qualquer dos seus 
campi ou na Reitoria, sendo também aceito requerimento via SEDEX, postado até 5 de junho 
de 2006, desde que,  dentro deste prazo, a CPSD receba cópia via fax (045-3220-3090).

3.  Para esclarecimentos quanto ao disposto neste  edital,  a  Diretoria  de  Concursos 
atende na Reitoria ou pelo telefone (45) 3220-3052, nos horários das 8:00 às 12:00 horas e 
das 13:30 às 17:30 horas, nos dias de expediente.

Publique-se e Cumpra-se.

Cascavel, 25 de maio de 2006.

Prof. Adir Otto Schmidt
Presidente interino da CPSD - Comissão de 

Processo Seletivo Docente da Unioeste



Anexo Único ao Edital nº 015/2006-CPSD
26º Concurso Público

para Admissão de Professor Efetivo Não Titular da Unioeste

Relação dos Candidatos com Exigência Mínima a Cumprir

Campus de Cascavel

Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas (CCMF)
Saúde Coletiva, Prática Ambulatorial, Internato Médico e Residência em Medicina da 
Família e Comunidade – uma vaga – RT-40
118- Miroslau Bailak Substituir  o  diploma  de 

graduação  em  formato  frente  e 
verso com carimbos legíveis.

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET)
Estruturas – uma vaga – RT –40
106-Gustavo Lacerda Dias Substituir  o  diploma  de 

graduação  com  frente  e  verso 
legíveis.

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)
Contabilidade – uma vaga – RT –40
136-Marinês Luiza Guerra Dotto Substituir  o  comprovante  de 

agendamento  por  comprovante 
de pagamento.

Campus de Foz do Iguaçu

Centro de Educação e Letras (CEL)
Enfermagem Fundamental - uma vaga – RT –40
165-Leandro Barbosa de Pinho Substituir  o  diploma  de 

graduação  em  formato  frente  e 
verso com carimbos legíveis.

Língua Inglesa - uma vaga – RT -40
125-Célia Regina Viganó a)  Substituir  o  diploma  de 

graduação  em  formato  frente  e 
verso com carimbos.
b)  Substituir  o  histórico  escolar 
da  graduação  com  todas  as 
páginas legíveis.
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