
 
 

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

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
 

EDITAL NEAD/UAB Nº 063/2021. 

 

 

A Coordenação do Curso de Especialização em Ensino de Língua Portuguesa e 

Tecnologia Educacional Digital (ELPTED), em convênio com o Ministério da Educação do 

sistema Universidade Aberta do Brasil, em conformidade com o Edital NEAD/UAB nº 015 e 

023/2021, 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

 

O Edital de Convocação do Processo Seletivo Simplificado para Professor Formador 

(Uel e externo) 

 

 

1. DA CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

 

1.1 Os candidatos listados abaixo, estão convocados a assumir a disciplina como segue: 

 

DISCIPLINA CANDIDATO 

 

2LET962-Ensino de oralidade e informática 
educativa 

 Andressa Aparecida Lopes 

 

2LET963-Ensino de produção escrita e tecnologia 
educacional digital 

Angela Maria Pelizer de Arruda 

 

2LET965-Ensino de análise linguística e recursos 
tecnológicos 

Tania Regina Montanha Toledo 
Scoparo 

 

1.1 Ficam os candidatos acima convocados no processo seletivo, a confirmar interesse na 

participação no curso pelo e-mail: elpted.uel@gmail.com colocando no assunto obrigatoriamente: 

nome – interesse - professor elpted Edital n° 063/2021, até o dia 13 de outubro de 2021, 

encaminhando todos os documentos anexos. 

1.2 Ressaltamos que, para a confirmação do interesse, é necessário ter disponibilidade para 

realizar as gravações das disciplinas no estúdio do Núcleo de Educação a Distância – UEL, no mês 

de Novembro de 2021, impreterivelmente. 

mailto:elpted.uel@gmail.com


 
 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.1 A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará a 

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

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

1.1, ficará o (a) candidato (a) eliminado (a) e poderá ser aberto outro Edital de convocação. 

 

 

 

 

Londrina, 05 de outubro 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 no NEAD. 


