CENTRO DE ESCRITA ACADÊMICA - UEM
o
EDITAL N 05/2022
CONVOCAÇÃO DE BOLSISTA E VOLUNTÁRIO
O Coordenador Institucional do programa “AWARD Centro de Escrita Acadêmica UEM”, da Universidade Estadual de Maringá – UEM, em conjunto com a
Superintendência de Tecnologia e Ensino Superior (SETI) do Governo do Estado do
Paraná, a Universidade Federal do Paraná (UFPR)/Centro de Assessoria de Publicação
Acadêmica (CAPA), o Escritório de Relações Internacionais da UEM e da Pró Reitoria
de Pesquisa e Graduação da UEM, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,
torna público o edital com a convocação de bolsista e voluntário para a vaga de
Estágio Técnico, do processo de seleção de bolsistas para atuação por tempo
determinado no programa seguindo a classificação publicada no Edital 05/2021.
1. CONVOCAÇÃO
Candidato
Eugenia de Gois Haberkorn
Otávio Finco Neto

Ordem de
Classificação

Situação

4o

Convocada como bolsista

5o

Convocado como voluntário

Observação: A candidata Lara Batista Rosa, terceira colocada na classificação final (Edital
05/2021) já se graduou, portanto não se enquadra mais nas exigências do edital do
programa.
A convocação da candidata aprovada com bolsa, para apresentação dos documentos e
assinatura do termo de contrato será no dia 14 de junho de 2022 pelo e-mail
centroescrita@uem.br.
A convocação do candidato aprovado como voluntário será no dia 14 de junho de 2022 pelo
e-mail centroescrita@uem.br.
A não resposta ao e-mail de convocação, até o dia 17/06/2022 às 23:59 implica na
desclassificação da mesma e na convocação do(a) próximo(a) candidato(a), segundo ordem
de classificação do edital 05/2021.
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3. DISPOSIÇÕES FINAIS
Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail centroescrita@uem.br

PUBLIQUE-SE.
Maringá, 14 de junho de 2022.
signed by
Estogildo Gledson Digitally
Estogildo Gledson
Batista:072904149 Batista:07290414926
Date: 2022.06.13 17:46:17
26
-03'00'

Prof. Dr. Estogildo Gledson Batista
Coordenador Institucional do Programa AWARD - Centro de Escrita Acadêmica
Universidade Estadual de Maringá - UEM
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