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UEL divulga candidatos em lista de espera do Sisu 2022
 O total de 2.246 
candidatos declararam 
interesse na lista de espe-
ra do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) para con-
correr às vagas ofertadas 
pela Universidade Esta-
dual de Londrina (UEL). 
A lista completa, dividida 
por curso, está disponível 
no site da Coordenadoria 
de Processos Seletivos 
(Cops). A UEL oferece 
616 vagas pelo Sisu 
e outras 2.509 va-
gas pelo Vestibu-
lar, totalizando a 

oferta de 3.125 vagas em 
52 cursos de graduação. 
 Os candidatos 
com nome na lista de espe-
ra devem acompanhar as 
convocações que ocorrem 
durante o mês de março no 
site da Cops. A 1ª chama-
da regular será 
n e s t a 

segunda-feira (14), ao 
meio-dia, no site da Cops. 
Os aprovados devem fa-
zer a pré-matrícula até 18 
de março na página da 
Pró-Reitoria de Gradua-
ção (Prograd). 
 É necessário pre-

encher, impri-

mir e assinar o formulário 
disponível e fazer o upload 
dos documentos exigidos, 
conforme a opção de vaga. 
No início do 1º semestre 
de 2022, entre os dias 1º 
e 5 de agosto, a matrícula 
deve ser confirmada no 
Portal do Estudante.

CRONOGRAMA DE 
CONVOCAÇÕES.

 1ª convocação: 
14 (segunda-feira) (12h) 
– Publicação do Edital dos 

classificados na 1ª chama-
da da Lista de Espera
 14 (14h) a 18/03 
(23h59) – Pré-matrícula dos 
classificados e upload da 
documentação de matrícula

 2ª convocação: 
22/03 (12h) – Publicação 
do Edital dos classificados 
na 2ª chamada da Lista de 
Espera.
 22 /03  (14h )  a 
25/03 (23h59) – Pré-ma-

trícula dos classificados e 
upload da documentação 
de matrícula.

 3ª convocação: 
29/03 (12h) – Publicação 
do Edital dos classificados 
na 3ª chamada da Lista de 
Espera.
 29 /03  (14h )  a 
01/04 (23h59) – Pré-ma-
trícula dos classificados e 
upload da documentação 
de matrícula.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

MEC prorroga até amanhã prazo de inscrição no Fies
 As inscrições para 
o primeiro processo sele-
tivo de 2022 do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) serão reabertas. 
Com o período ampliado, 
os estudantes terão até 
as 23h59 de amanhã (15) 
para se inscrever. A data 
do resultado da chamada 
regular, que seria divul-
gada no dia 15, também 
mudou e será publicada no 
dia 18 de março, no portal 
Acesso Único. 
 “O  MEC dec i -
diu ampliar o prazo após 
identificar lentidão e in-
terrupções pontuais na 
performance da solução 

tecnológica, durante pou-
cos minutos, no sistema 
eletrônico de inscrição. 
A instabilidade, ocorrida 
apenas no final da noite 
do último prazo previsto 
para inscrição, que seria 
no dia 11, foi pontual, tanto 
que somente foi percebida 
por quem acessava o sis-
tema, no horário próximo 
do encerramento do prazo 
de inscrição”, justificou a 
pasta.
 Para concorrer, o 
candidato precisa ter feito 
o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) a partir 
de 2010 e ter obtido nota 
igual ou superior a 450 

pontos. Outra exigência 
para inscrição é não ter 
zerado a redação.

Novo cronograma do 
Fies

 Dia 15 de março 
– último dia para inscrição;
 Dia 18 de março– 
resultado da chamada 
única e lista de espera;
 De 21 a 23 de 
março – prazo para com-
plementação das inscri-
ções dos pré-seleciona-
dos na chamada regular;
 De 24 de março 
a 4 de maio - prazo para 
convocação dos pré-sele-
cionados por meio da lista 
de espera.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE APTIDÃO 

FÍSICA E MENTAL

46º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 
001/2016

EDITAL N° 001/2016

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais e conforme previsto nas Leis 
Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de 
acordo com o Edital nº 01/2016, em observância ao princípio cons-
titucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado de 
comparecimento ao Departamento de Recursos Humanos para 
retirada da lista de documentos necessários para dar início ao pro-
cesso de admissão, realizados nos dias 07/03/2022 a 11/03/2022, à 
disposição dos interessados para consulta, a partir de 14/03/2022.

 1. RESULTADO:

 1.1 Os candidatos reprovados ou que não compareceram 
ao Departamento de Recursos Humanos para dar início a admissão 
e avaliação de aptidão física e mental, ficam eliminados do Concurso.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 
14 de março de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

48° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº 001/2016

Edital n° 001/2016

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, de acordo com o Edital de Concurso 
Público n.º 001/2016 de 22 de junho de 2016 e ao candidato que não 
atendeu ao 46º Edital de Convocação de 04/03/2022,  CONVOCA o 

candidato aprovado e classificado especificado abaixo, 
para que compareça de 15/03/2022 até 21/03/2022 no Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, para dar 
início ao processo de admissão, bem como o agendamento dos 
exames admissionais, munido de documento de identidade original, 
ou qualquer documento oficial para identificação. O candidato deverá 
fazer a retirada da lista de documentos necessários para admissão. 

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, 
em 14 de março de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Rede estadual tem 10 projetos finalistas na 
Feira Brasileira de Ciências e Engenharia

 Dez projetos cien-
tíficos conduzidos por es-
tudantes e professores da 
rede estadual de ensino 
do Paraná são finalistas 
da 20ª edição da Febrace 
(Feira Brasileira de Ci-
ências e Engenharia). O 
programa, que busca esti-
mular a cultura científica e 
divulgar pesquisas de todo 
o Brasil, acontecerá em 
formato online neste ano, 
a partir desta segunda-
-feira (14).
 O Paraná é o ter-
ceiro Estado com o maior 
número de finalistas, atrás 
somente de São Paulo 
e Rio Grande do Sul, so-
mando 41 projetos ao todo 
— além dos 10 da rede es-
tadual, há seis de institui-
ções federais de ensino e 
25 de escolas particulares.
 Dentre os 10 pro-
jetos da rede, há um da 
Escola Estadual Monteiro 
Lobato, de Sertanópolis, 
um do Colégio Estadual 
Professor Newton Gui-
marães (Londrina), três 
do Colégio Estadual 
Marechal Castelo 
Branco (Primeiro 
de Maio) e cinco 

do Colégio Estadual Jar-
dim Porto Alegre (Toledo). 
Todos os de Toledo são 
orientados pela educado-
ra Dionéia Schauren, uma 
das dez finalistas do Prê-
mio Professor Destaque, 
da Febrace.
APLICATIVO PEDAGÓ-

GICO DE HISTÓRIA
 Em Sertanópo-
lis, no Norte do Estado, 
o aluno Edson Fernando 
dos Santos Sobrinho, do 
3º ano do ensino médio, 
desenvolveu o aplicativo 
Hystor, voltado ao ensino 
interativo de História para 
pré-vestibulandos. A fer-
ramenta possui material 
pedagógico destinado à 
revisão de conteúdos da 
disciplina, incluindo quiz, 
curiosidades e hiperlinks 
para materiais externos.
 “Ele é um aluno 
apaixonado por história”, 
diz a professora Francis-
lene Ramos Salmen, que 
orientou o projeto ao lado 
do professor Gabriel Igná-
cio Garcia. Ela conta que 

o aplicativo foi pen-
sado para atender 
às necessidades 
dos pré-vestibu-

landos, mas também para 
que o professor pudesse 
utilizá-lo como recurso pe-
dagógico. “A gamificação 
é um tipo de metodologia 
ativa. É envolver o aluno 
no conteúdo por meio de 
jogos que cativam ele”, 
afirma.
 Edson explica que 
o conteúdo do aplicativo 
aborda diferentes temas 
da disciplina, incluindo, 
por exemplo, Grécia Anti-
ga, Revolução Francesa, 
Iluminismo e Guerra Fria. 
“Também existem mapas 
mentais, dicas de filmes e 
séries, entre outras curiosi-
dades multidisciplinares”.

LARVICIDA CONTRA 
AEDES AEGYPTI

 Outro projeto de-
senvolvido no Colégio Es-
tadual Professor Newton 
Guimarães, em Londrina 
(Norte), é o estudo de um 
larvicida à base de pimen-
ta contra o Aedes aegypti. 
Segundo a aluna Luiza 
Alves da Costa Saffaro, 
que realiza o pro-
jeto, o produto 
deve ser total-
mente natural, 
sem agredir 

o meio ambiente ou o ser 
humano.
 “Nós chegamos 
na ideia de utilizar a pimen-
ta porque vimos um grande 
potencial insetífugo nela e, 
por isso, colocamos a mão 
na massa”, disse, no vídeo 
de apresentação do proje-
to, a estudante que cursa 
o 3º ano do ensino médio 
na escola.
 “Ela desenvolveu, 
primeiramente, um projeto 
um pouco mais simples, 
de repelente de insetos a 
partir da pimenta dedo-de-
-moça”, conta a professora 
orientadora Ana Paula 
Gutmann, acrescentando 
que a aluna obteve resul-
tados significativos. Após 
a apresentação do projeto 
em outras feiras, os avalia-
dores fizeram sugestões 
para a continuidade do 
estudo. “Ela decidiu en-
tão, a partir das ideias dos 
avaliadores, transformar 
o trabalho em um larvici-
da, algo que matasse as 
larvas e impedisse que os 
mosquitos chegassem à 

fase adulta”, 
diz a profes-

sora.
Fonte: www.aen.pr.gov.br


