
 
 

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

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
 

EDITAL Nº 070/2021-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 resultado 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 à Distância. 

 

1. RESULTADO 

 

1.1 Conforme tabela 6.3 do Edital Nead nº 069/2021, segue relação dos (as) candidatos (as) 

deferidos (as). 

Candidatos (as) ordem alfabética Disciplina 

Angela Maria Pelizer de Arruda 
2LET963 Ensino de produção escrita e tecnologia 

educacional digita 

Claudinea Angélica do Santos 
2LET968 Trabalho de conclusão de curso na 

especialização 
 

 

2. DOS RECURSOS 

 

2.1  Em virtude das candidatas acima terem sido classificadas, e não havendo prejuízo de outrem, 

suprimimos o período de recurso. 

 

3. DA CONVOCAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 

 

3.1 Ficam as candidatas acima convocadas no processo seletivo a encaminhar os documentos 

como pedem os anexos 1, 2 e 3, até o dia 03 de dezembro de 2021 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. 
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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, 26 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 


