
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB 

EDITAL Nº 010/2018-UAB-UEL 

 

O Coordenador adjunto da UAB da Universidade Estadual de 

Londrina, no uso das atribuições, 

 

 Edital de classificação e convocação do processo seletivo de tutor (a) para o Curso de Licenciatura em 

Computação, atuação em Londrina, na modalidade de Educação a Distância, da Universidade Estadual de 

Londrina, desenvolvido em convênio com o Ministério da Educação no âmbito do Sistema Universidade Aberta 

do Brasil (UAB): 

Resultado 

 

Nome do (a) candidato (a) 

Ordem alfabética 

Resultado 

Classificação  

Eduardo Furiati 4º 

Ivan Eduardo Angelo 5º 

Jean Carvalho Silva 7º 

Luciano Barroso Zanluchi DESCLASSIFICADO - Não compareceu na etapa - entrevista 

Marcus Vinicius Pavan 6º 

Mariana Monteiro Nunes 3º 

Patrícia Beneti de Oliveira 1º 

Patrícia Valério Martinez DESCLASSIFICADA - Não compareceu na etapa - entrevista 

Vanice Dalto 2º 

 

Nome do (a) candidato (a) - Ordem classificação  

Patrícia Beneti de Oliveira 

Vanice Dalto 

Mariana Monteiro Nunes 

Eduardo Furiati 

Ivan Eduardo Angelo 

Marcus Vinicius Pavan 

Jean Carvalho Silva 

 

 

 



 
 
 

Convocação 

1. ACEITAÇÃO DA VAGA  

1.1. Para efetivação do contrato de tutor (a), os (as) nomeados (as) abaixo descritos (as) deverão 

cumprir os seguintes trâmites: 

1.2. Comparecer no CLCH, sala 142 - Nead, no dia 08/05/2018 (08 de maio de 2018) às 16 horas, 

portando os seguintes itens: 

Nome do (a) candidato (a) Itens 

Patrícia Beneti de Oliveira - Cópia simples do RG e do CPF; 

- Cópia autenticada do diploma de graduação; 

- Ficha de cadastro – preenchida e assinada (mesma do 

edital de inscrição)  

- Ficha de cadastro (Termo Capes) e declaração – 

encaminhada por e-mail (firma reconhecida nos dois 

formulários) 

Vanice Dalto - Cópia simples do RG e do CPF; 

- Cópia autenticada do diploma de graduação; 

- Ficha de cadastro – preenchida e assinada. (mesma do 

edital de inscrição)  

- Ficha de cadastro (Termo Capes) e declaração – 

encaminhada por e-mail (firma reconhecida nos dois 

formulários) 

Mariana Monteiro Nunes - Cópia simples do RG e do CPF; 

- Cópia autenticada do diploma de graduação; 

- Ficha de cadastro – preenchida e assinada. (mesma do 

edital de inscrição)  

- Ficha de cadastro (Termo Capes) e declaração – 

encaminhada por e-mail (firma reconhecida nos dois 

formulários) 

Eduardo Furiati - Cópia simples do RG e do CPF; 

- Cópia autenticada do diploma de graduação; 

- Ficha de cadastro – preenchida e assinada. (mesma do 

edital de inscrição)  

- Ficha de cadastro (Termo Capes) e declaração – 

encaminhada por e-mail (firma reconhecida nos dois 

formulários) 

Ivan Eduardo Angelo - Cópia simples do RG e do CPF; 

- Cópia autenticada do diploma de graduação; 

- Ficha de cadastro – preenchida e assinada. (mesma do 

edital de inscrição)  

- Ficha de cadastro (Termo Capes) e declaração – 

encaminhada por e-mail (firma reconhecida nos dois 

formulários) 

 

 



 
 
 

 Nesta mesma data (08/05/2018), após a entrega dos documentos, haverá a primeira permanência. 

  

2. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

2.1. As atividades de tutoria terão início a partir de 08 de maio de 2018. 

 

 

Londrina, 07 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Jacques Duílio Brancher 
Coodenador do Curso de Licenciatura em Computação 

Modalidade à distância 

Prof. Dr. Saulo Fabiano Amâncio Vieira 
Coordenador Adjunto da Universidade Aberta do Brasil 

Universidade Estadual de Londrina 

 

 

 

 

 

 


