EDITAL N. 003/2019- CPPS
ADITAMENTO E RETIFICAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Processos Seletivos da Universidade Estadual do
Paraná – UNESPAR, no uso de suas atribuições e considerando o Edital n. 001/2019- CPPS,
referente ao Processo Seletivo Simplificado para seleção de Professor Temporário de Ensino
Superior da Unespar,
R E S O L V E:
1º.Aditar o Edital 001/2019- CPPS nos itens abaixo:
No ID 168
Leia-se:

Requisitos

Graduação em Letras com habilitação em Língua Inglesa
Especialização em Letras ou Língua Inglesa ou Estudos
da Linguagem ou Ensino de Línguas Estrangeiras.

2° Retificar o Edital 001/2019 - CPPS nos itens abaixo:
No ID 174
Onde se lê:

Requisitos

- Graduação em Filosofia - Especialização na área de Artes
e/ou Filosofia - Comprovar atuação e/ou produção
(acadêmica, pedagógica e/ou artística) na área de artes
(apresentar memorial para arguição)

Leia-se
Requisitos

- Graduação em Filosofia - Especialização na área de
Artes e/ou Filosofia

No ID 164
Onde se lê:
Requisitos

Licenciatura em Pedagogia ou na área das Ciências
Humanas. Especialização na área da Educação concluída ou
Mestrado/Doutorado em Educação em curso.

Leia-se
Requisitos

Licenciatura em Pedagogia ou na área das Ciências
Humanas. Especialização na área da Educação.

No ID 154
Onde se lê:
Requisitos

Leia-se

Graduação em Licenciatura em Matemática

Requisitos

Graduação em Matemática.

No ponto 5.5 - a)
Onde se lê:
b) prova didática: de caráter eliminatório, cuja nota mínima para aprovação é 7,00 (sete
vírgula zero pontos) e máximo de 10,0 (dez pontos) podendo compreender uma etapa didática
com arguição e/ou uma etapa prática ou ainda a apresentação de portfólio ou performance,
quando constante dos subitens do item 4.5.
Leia-se
b) prova didática: de caráter eliminatório, cuja nota mínima para aprovação é 7,00 (sete
vírgula zero pontos) e máximo de 10,0 (dez pontos) podendo compreender uma etapa
didática com arguição e/ou uma etapa prática ou ainda a apresentação de portfólio ou
performance, quando constante dos subitens do item 4.4.

Curitiba-PR, 08 de abril de 2019
Profa. Rosemari Magdalena Brack
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