
INSTITUTO DE LÍNGUAS (ILG) – UEM – CIPE

PROJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CURSOS DE IDIOMAS
PARA PÚBLICOS ESPECÍFICOS

EDITAL no 21/2022-ILG/PEC

A coordenação geral do Projeto de Prestação de Serviços ‘Cursos de Idiomas

para Públicos Específicos’ (CIPE) do Instituto de Línguas da Universidade

Estadual de Maringá, no uso de suas atribuições e, considerando os Editais no

18/2022 e 19/2022-ILG/PEC,

TORNA PÚBLICO

O resultado da prova didática e resultado final do processo seletivo simplificado

para cadastro de reserva de Professor bolsista por meio do Edital no

18/2022-ILG/PEC.

1- Candidatos Aprovados  - Inglês

NOME Nota da prova didática

1. Isadora Zanella Rambo 92

2. Anna Luiza Pialarissi Sinzker 71

2- Candidatos não aprovados - Inglês

NOME Motivo

1. Victor Hugo Souza Siqueira Média insuficiente

Os candidatos aprovados poderão ser convocados conforme demanda do

projeto, devendo aguardar edital de convocação a ser publicado no endereço

eletrônico do ILG: www.ilg.uem.br/cipe.

http://www.ilg.uem.br/cipe


Os candidatos que desejarem interpor recurso ao resultado apresentado no

presente edital deverão fazê-lo conforme indicado no Anexo I.

Maringá, 27 de junho de 2022.

Milena Paula de Oliveira Alonso
Coordenadora Geral do CIPE

Instituto de Línguas (ILG) - Universidade Estadual de Maringá



ANEXO I – EDITAL no 21/2022-ILG/PEC

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de Reserva de Professor Bolsista

do Projeto de Prestação de Serviços – Cursos de Idiomas Para Públicos

Específicos

Requerente: CPF:

Telefone(s):

E-mail:

Função/língua:

SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO:

Maringá, ____ de ________ de 2022.

_______________________________________

Assinatura do candidato



INSTRUÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

● O recurso deverá ser interposto, impreterivelmente, no prazo de 01 (um)

dia útil, a contar do dia imediato à data de publicação do edital de

resultado da prova didática (a saber, até às 23h59 do dia 28/06/2022).

● O recurso deverá ser interposto por meio de requerimento realizado

pelo candidato no e-mail cipe.ilg@uem.br, a ser preenchido com nome,

telefone, e-mail e função a que concorre o candidato (especificar o

idioma), com a necessária justificativa do ponto que insatisfaz o

reclamante, conforme edital no 18/2022-ILG/PEC.

● Não serão analisados os recursos interpostos por outras vias.

● Os recursos que não estiverem devidamente redigidos no formulário

especificado acima não serão analisados.

● A resposta às solicitações de recurso será disponibilizada no dia 29 de

junho de 2022, a partir das 15h, no endereço eletrônico

www.ilg.uem.br/cipe.

● Do recurso, não cabe pedido de reconsideração ou de revisão do seu

resultado.

mailto:cipe.ilg@uem.br
http://www.ilg.uem.br/cipe

