
Diretoria de Recursos Humanos

Edital nº  014/2007-CPSD

RETIFICAÇÃO  DO  EDITAL  DE 
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
AO  1º  PROCESSO  SELETIVO 
SIMPLIFICADO  2007  PARA 
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR 
PRAZO DETERMINADO. 

A Comissão de Processo Seletivo Docente (CPSD) da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (Unioeste), constituída e com competência conforme dispõe a 
Portaria nº 001/2007-GRE e a Portaria nº 222/2007-GRE, considerando:

– a homologação indevida de inscrições,
– a Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, 

TORNA PÚBLICO o seguinte:

Fica  alterado  o  anexo  I  do  Edital  nº  007/2007-CPSD,  de  homologação  das 
inscrições ao 1º Teste Seletivo 2007 para docente, no Campus de Cascavel, nos 
seguintes centros, áreas/matérias e candidatos:

I - Centro de Ciência Biológicas e da Saúde - CCBS, 

a) na área/matéria de Biologia Geral:
Onde se lê:  “inscrição nº 880, de Lílian Cristiane Beal, inscrição homologada,” 
leia-se:  “inscrição  inválida  por  motivo  da  não-apresentação  da  documentação 
prevista nos prazo previstos do item “1”  e do item “5” e suas alíneas conforme o 
Edital  nº  003/2007-CPSD”,  apesar  do  recolhimento  da  taxa  de  inscrição  nos 
prazos legais.

b) na área/matéria de Patologia Geral:
Onde se lê: “inscrição nº 620, de John Edward Toigo, inscrição homologada,” leia-
se: “inscrição inválida por motivo da não-apresentação da documentação prevista 
nos prazo previstos do item “1”  e do item “5” e suas alíneas conforme o Edital nº 
003/2007-CPSD”, apesar do recolhimento da taxa de inscrição nos prazos legais.



II - Centro de Educação, Comunicação e Artes – CECA

a) na área/matéria de Fundamentos da Educação/Intérprete
Onde se lê: “inscrição nº 416, Graziela Cantelle, inscrição homologada,” leia-se: : 
“inscrição inválida por motivo da não-apresentação da documentação prevista nos 
prazo previstos do item “1”  e do item “5” e suas alíneas conforme o Edital nº 
003/2007-CPSD”, apesar do recolhimento da taxa de inscrição nos prazos legais.

III - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CCET,

a)  área/matéria de Computação Básica,
Onde  se  lê:  “inscrição  nº  944,  Kelly  Christiane  Vieira  Andrade,  inscrição 
homologada,”  leia-se:  “inscrição  inválida  por  motivo  da  não-apresentação  da 
documentação prevista nos prazo previstos do item “1”  e do item “5” e suas 
alíneas conforme o Edital nº 003/2007-CPSD”, apesar do recolhimento da taxa de 
inscrição nos prazos legais.

Publique-se e Cumpra-se.
Cascavel, 12 de março de 2007.

KALLY CRISTINA SOUTO

Presidente da CPSD - Comissão de Processo 
Seletivo Docente da Unioeste
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