
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
 

EDITAL Nº 014/2022-UAB-UEL 

 

A Coordenadora do Curso de Especialização em Ensino de Língua Portuguesa e Tecnologia 

Educacional Digital (ELPTED), da Universidade Estadual de Londrina, no uso das atribuições, 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

O Edital de desclassificação e convocação do Processo Seletivo 

Simplificado para Professor Formador no Curso de Especialização em Ensino de Língua 

Portuguesa e Tecnologia Educacional Digital (ELPTED), na modalidade a Distância – referente 

aos editais nº 003 e 007/2022. 

 

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO 

 

1.1 Conforme Edital nº 003/2022 – item 11. DO DESLIGAMENTO: 

“11.1 Os professores poderão ser desligados do curso pelos seguintes motivos:  

a. Término do compromisso firmado com a Instituição e a não renovação; 

b. Indisciplina do professor no que tange ao cumprimento de horários e atividades inerentes ao 

cargo, tais como, não atendimento ao calendário de lançamento de notas e encerramento de 

atividades;  

c. Desempenho insatisfatório do professor com prejuízo ao andamento do curso;  

d. Desrespeito com colegas, estudantes, tutores e coordenação; 

e. Por interesse do próprio professor desde que seja comunicado à coordenação do curso com 

antecedência mínima de 15 dias;  

f. Não cumprimento de forma satisfatória das atribuições, obrigações e deveres, preconizados 

na Ficha de Cadastramento/Termo de Compromisso.” 

Assim sendo, procedemos ao desligamento da candidata Camila Fernandes de Lima Ferreira 

da disciplina 2LET966 - Repositórios de Objetos de Aprendizagem e Elaboração de Material 

Didático Digital, por não atendimento aos itens b e f do parágrafo 11.1 acima citado. 

 

3. DA CONVOCAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 

2LET966 
Repositórios de objetos de aprendizagem e 
elaboração de material didático digital  

Liliane Pereira 

 



 
 

3.1 Fica a candidata acima convocada no processo seletivo a encaminhar os documentos como 

pedem os anexos 1, 2 e 3, até o dia 20 de maio de 2022, para o e-mail: 

elpted.uel@gmail.com , colocando no assunto, obrigatoriamente: nome – professor – ELPTED. 

3.2  Os documentos solicitados que, obrigatoriamente, devem ter assinatura com firma 

reconhecida, deverão ser digitalizados incluindo a assinatura com firma reconhecida e 

encaminhados por e-mail.  

3.3  O envio dos originais deve ser de acordo com o item 3.1 e 3.2. 

3.4  A forma de envio dos originais será informada por e-mail aos candidatos que cumprirem o 

item 3.1 e 3.2.  

3.5  Não havendo o envio dos documentos solicitados dentro do período especificado no item 3.1, 

ficará o (a) candidato (a) eliminado (a) e poderá ser aberto outro Edital. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

4.1 A constatação de quaisquer irregularidades na documentação, implicará na 

desclassificação do candidato, a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis. 

4.2 Serão incorporadas ao presente edital, para todos os efeitos, quaisquer publicações 

complementares que venham a ser realizadas pela UEL, pertinentes ao Processo de Seleção, 

objeto deste edital. 

 

 

Londrina, 19 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Profª. Drª. Eliana Maria Severino Donaio Ruiz  
Coordenadora do Curso de Especialização em Ensino de Língua Portuguesa e 

Tecnologia Educacional Digital (ELPTED) 
 

 

 

O original encontra-se devidamente assinado e arquivado na NEAD. 
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