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EDITAL Nº 082/2014

O Prof. Mauro Stival, Diretor da Universidade Estadual do Paraná – Campus Paranaguá, no
uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital nº 081/2014, de 06/11/2014, publicado no
Suplemento de Concursos do Diário Oficial do Estado do Paraná, nº 9329, de 10 de novembro de
2014, resolve,
TORNAR PÚBLICA
Art. 1. Fica retificado, parcialmente, o Edital nº 081/2014, no que se refere às informações abaixo,
permanecendo inalterados os demais itens do referido Edital:
Onde se lê:
5.2 O Processo Seletivo Simplificado constará de:
a) PROVA DIDÁTICA, COM ARGUIÇÃO, com caráter eliminatório;
b) AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, com caráter classificatório, sendo considerados os últimos 05
(cinco) anos de produção. O currículo deverá estar documentado.
5.2.1 As Provas acontecerão nos dias 25 e 26 de Novembro se 2014, nas dependências da
UNESPAR – Campus de Paranaguá.
Leia-se:
5.2 O Processo Seletivo Simplificado constará de:
a) PROVA DIDÁTICA, COM ARGUIÇÃO mais uma questão do ECA, conforme Decreto
Estadual nº 5309/2005, com caráter eliminatório;
b) AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, com caráter classificatório, sendo considerados os últimos 05
(cinco) anos de produção. O currículo deverá estar documentado.
5.2.1 As Provas acontecerão nos dias 25 e 26 de Novembro se 2014, nas dependências da
UNESPAR – Campus de Paranaguá.
Onde se lê:
5.4.1 O sorteio do ponto para a prova didática, único para todos os candidatos da área, será
realizado no dia 24 de novembro de 2014, às 8h30min, nas dependências da Unespar –
Campus de Paranaguá, sendo obrigatória a presença de todos os candidatos.
Leia-se:
5.4.1. O sorteio do ponto para a prova didática, único para todos os candidatos da área, será
realizado no dia 25 de novembro de 2014, às 8h30min, nas dependências da Unespar –
Campus de Paranaguá, sendo obrigatória a presença de todos os candidatos.
Onde se lê:
5.4.2 A prova didática será realizada no dia 25 de novembro de 2014, com início às 9h00, horário
em que todos os candidatos deverão entregar seu plano de aula, juntamente com o material
que será utilizado na apresentação, para que todos os candidatos concorram com igualdade de
condições. A ordem de apresentação será alfabética.
Leia-se:
5.4.2 A prova didática será realizada no dia 26 de novembro de 2014, com início às 9h00, horário
em que todos os candidatos deverão entregar seu plano de aula, juntamente com o material
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que será utilizado na apresentação, para que todos os candidatos concorram com igualdade de
condições. A ordem de apresentação será alfabética.
Onde se lê:
5.4.8 Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 5309/2005, após a arguição, a banca examinadora
fará uma questão relativa ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/90),
que deverá ser respondida pelo candidato, com tempo máximo de 10 minutos, e terá o valor
de 0,3 (três décimos).
Leia-se:
5.4.8 Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 5309/2005, a banca examinadora fará uma questão
relativa ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/90), que deverá ser
respondida pelo candidato, com tempo máximo de 10 minutos, e terá o valor de 0,3 (três
décimos).
Art. 2. Fica incluído no item 5 – DAS PROVAS, 5.4 Da Prova Didática:
5.4.2.1 A prova com a questão do ECA será aplicada a todos os candidatos juntos, no dia 26 de
novembro de 2014, antes da primeira apresentação da prova didática, no momento da entrega de seu
plano de aula
Gabinete da Direção, em 10 de novembro de 2014.
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