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EDITAL Nº 007/2021- CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU  
          EM ECONOMIA RURAL 

 
EDITAL DE 2º CHAMAMENTO DE 
PREENCHIMENTO DE VAGAS DO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM 
ECONOMIA RURAL– RESIDÊNCIA TÉCNICA – 
NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VINCULADO 
AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA TÉCNICA DO 
ESTADO DO PARANÁ - RESTEC. 

 
O Coordenador da Especialização em Economia Rural da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso das atribuições legais e estatutárias, 
considerando o Edital de Abertura nº 001/2021 do Curso de Especialização Lato 
Sensu em Economia Rural de 11 de junho de 2021.  O Edital de 006-2021 de 27 
de julho de 2021. 
 
TORNAM PÚBLICO: 
 

A relação dos convocados para preenchimento das vaga em segunda 
chamada do Curso de Especialização Lato Sensu em Economia Rural, na 
UNIOESTE Campus de Toledo, conforme segue:  

 
Art. 1º – Convocar para realização do processo de matrícula, os a baixos   
relacionados para efetuarem a realização da matrícula até a data de 29 de julho 
de 2021, no curso de especialização lato sensu em economia rural – residência 
técnica – na modalidade à distância, vinculado ao programa de residência 
técnica do Estado do Paraná – RESTEC.  
 
Art. 2º – Os candidatos relacionados deverão já providenciar a documentação 
necessária para efetivação da matrícula até o dia 29 de julho de 2021.  
 
Art. 3º -     Os alunos que relacionados nesse edital, devem acessar o link 

<https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao>, realizar a sua inscrição no 

curso de especialização em Economia Rural e aguardar instruções que serão 

enviadas para os e-mails cadastrados no momento da seleção. Qualquer dúvida 

adicional enviar e-mail para lucir_a@hotmail.com 
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Art. 4º - O candidato convocado nessa segunda chamada, que não efetivar a 
matrícula na data programada, será substituído pelo próximo da relação de 
aprovados para aquela vaga e município.  

 

Art. 5º - A vaga relativa a SEAB/DERAL do município de UNIÃO DA VITÓRIA 

poderá ser ocupada por qualquer um dos candidatos classificados independente 

órgão, do município ou profissão que se candidatou. Para se candidatar a essa 

vaga os candidatos interessados deverão enviar e-mail ao coordenador do curso 

manifestando seu interesse. (e-mail para: lucir_a@hotmail.com ou para a 

cogeps@unioeste.br) 

Art.6º - Caso seja de interesse do candidato ele poderá se inscrever para a vaga 

relativa a SEAB/DERAL do município de UNIÃO DA VITÓRIA, porém, o 

candidato fica ciente que essa escolha não o libera da realização da residência 

presencial no munícipio escolhido.  

 

 

Publique-se e cumpra-se. 
Cascavel, 28 de julho 2021. 

 
 

Professor Dr. Lucir Reinaldo Alves 
Coordenador Pedagógico 
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ANEXO DO EDITAL 007-2021 
 

VAGAS EFETIVAS  

SEAB/DERAL   

LOCAL PROFISSÃO  Nome 

CASCAVEL ECONOMISTA substituída 
por Agrônomo 

Daiara Forlin 

PARANAVAÍ AGRÔNOMO (A) João Lucas Costa 
Fernandes 

DOIS VIZINHOS AGRÔNOMO (A) Daniela Cristina Parthey 

UNIÃO DA 
VITÓRIA 

AGRÔNOMO (A) x 

PARANAGUÁ AGRÔNOMO substituído 
por Veterinário(a) 

Rebeka D'angela Garcia 
Rodrigues 

SEDE/DERAL - 
CURITIBA 

AGRÔNOMO (A) Joabe Rodrigues Pereira  

      

ADAPAR   

LOCAL PROFISSÃO    
 

PSICÓLOGO substituído 
por Veterinário(a) 

Isabela Vaz Silva 

 VETERINÁRIA substituída 
pelo ECONOMISTA 

Larissa Lupepsa 

 DIREITO Paulo Roberto Chiapetti 

 

• Onde tem o X essa vaga será disponibilizada aos candidatos classificados 
em outras profissões independente do órgão que tenham interesse em 
ocupar essas vagas pela ordem de melhor classificação.  

 
 

 

 


