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EDITAL DE RESULTADO FINAL  
DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFISSIONAIS DE APOIO  

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA  
ATUAÇÃO TEMPORÁRIA JUNTO AOS CURSOS EAD/UEL UAB/CAPES 

 
Edital Nead nº 064/2021 

 
A Coordenação da UAB/UEL, no uso de suas atribuições, 

TORNA PÚBLICO: 

Resultado Final do processo seletivo para admissão de profissionais de apoio, formação de 

Cadastro de Reserva, para atuação temporária, junto aos Cursos EAD/UEL no âmbito do 

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) conforme Editais Nead nº 005/2020 e 062/2021. 

 

1. RESULTADO (ordem alfabética) 

 

Nome  Função Classificação 

Jaqueline Marsão Designer instrucional 2° 

Niepson Ramos Raul Designer instrucional Desclassificado 

Não compareceu a 

entrevista 

Rafaela Boletti Durães Leite Designer instrucional 1° 

 

2. RECURSO 

 

2.1  Caberá recurso por razões de ilegalidade e de mérito. 

2.1.1 O recurso deve ser interposto ao Nead por e-mail no endereço:  

processoseletivonead@gmail.com, no prazo de 24 horas a contar da publicação deste, 

constando obrigatoriamente no assunto do e-mail: nome, recurso Edital n°64/2021 e contendo: 

a. Nome do (a) candidato (a); 

b. ser fundamentado. 
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2.1.2 Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto no item 2.1 e 2.1.1 ou 

que forem apresentados fora do prazo estabelecido serão indeferidos. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

3.1  A classificação do candidato não assegura o ingresso automático na função para a qual 

se habilitou, mas apenas a expectativa de nela ser inserido. O NEAD/LABTED/UEL reserva-se 

o direito de chamar os habilitados, conforme ordem de classificação, na medida do surgimento 

das demandas nos cursos e da liberação de recursos financeiros pela CAPES. 

3.2  Todas as informações sobre o resultado das etapas e possíveis alterações serão 

publicadas no endereço eletrônico http://www.labted.net/nead, sendo responsabilidade do 

candidato o acesso a estas informações. 

 
 

Londrina, 05 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Pedro Paulo da Silva Ayrosa 
Diretor do Laboratório de Tecnologia Educacional - LABTED/NEAD-UEL 

Coordenador UAB-UEL 
Universidade Estadual Londrina 

 
 

O original encontra-se devidamente assinado e arquivado no NEAD. 
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