EDITAL N. 015/2020- CPPS
RETIFICAÇÃO E ADITAMENTO
A Presidente da Comissão Permanente de Processos Seletivos da Universidade Estadual do
Paraná – UNESPAR, no uso de suas atribuições e considerando o Edital n. 001/2020- CPPS e
Resolução 012/2020 REITORIA/UNESPAR, referente ao Processo Seletivo Simplificado para
seleção de Professor Temporário de Ensino Superior da UNESPAR,
R E S O L V E:
1º. Retificar o Edital nº 001/2020 - CPPS no item 5.7. DA PROVA DIDÁTICA
Onde se lê:
5.7.6 A aula, em nível de graduação, que compõe a prova didática, terá duração de 20 (vinte) a 30
(trinta) minutos, de forma on-line, através de link divulgado no Edital do Resultado dos
Aprovados na Prova Escrita, que o candidato deverá acessar no dia e horário da sua prova
didática, incluindo parte prática o procedimento para a demonstração artística/performance
(quando necessária) salvo disposição contrária e/ou complementar contida no Edital de Abertura.
A prova didática não será aberta ao público, sendo que cada candidato entrará no link de acesso
somente no seu horário estipulado no Edital. Cada avaliador atribuirá uma nota, na escala de 0,0
(zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula zero), sendo apresentada na forma de média aritmética
simples das notas dos avaliadores, até a casa centesimal, desprezando-se, quando for o caso, as
frações de milésimos, com base nos critérios descritos no ANEXO VI deste Edital.
Leia-se:
5.7.6 A aula, em nível de graduação, que compõe a prova didática, terá duração de 20 (vinte) a 30
(trinta) minutos, de forma on-line, em dia e horário divulgado no Edital do Resultado dos
Aprovados na Prova Escrita, que o candidato deverá acessar no dia e horário da sua prova didática,
incluindo parte prática o procedimento para a demonstração artística/performance (quando
necessária) salvo disposição contrária e/ou complementar contida no Edital de Abertura. A prova
didática não será aberta ao público, sendo que cada candidato entrará no link de acesso somente
no seu horário estipulado no Edital. Cada avaliador atribuirá uma nota, na escala de 0,0 (zero
vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula zero), sendo apresentada na forma de média aritmética simples
das notas dos avaliadores, até a casa centesimal, desprezando-se, quando for o caso, as frações de
milésimos, com base nos critérios descritos no ANEXO VI deste Edital.
Onde se lê:
ANEXO III
TABELA PARA CONTAGEM DE TÍTULOS
1. Indicar a página dos documentos comprobatórios, conforme Art. 15 deste Regulamento.
Leia-se:
ANEXO III
TABELA PARA CONTAGEM DE TÍTULOS
1. Indicar a página dos documentos comprobatórios, conforme Art. 57 da Resolução
012/2020 REITORIA/UNESPAR.

Onde se lê:
ANEXO III
TABELA PARA CONTAGEM DE TÍTULOS
GRUPO 2 – LICENCIATURA
Do item 2.5. Outras Atividades ao item 2.5.5.5 De concurso de pessoal técnico
administrativo, professor de ensino médio e equivalentes.
Leia-se:
ANEXO III
TABELA PARA CONTAGEM DE TÍTULOS
GRUPO 2 – LICENCIATURA
Do item 2.5 Outras Atividades ao item 2.5.11 Atividade Profissional não docente.
*Esta Tabela foi retificada no Edital 001/2020 – CPPS, no GRUPO 2 – LICENCIATURA no
item 2.5 Outras Atividades, bem como as demais retificações acima dispostas.
2º. Aditar o Edital nº 001/2020 - CPPS no item 5.7 DA PROVA DIDÁTICA:
No item 5.7.3:
Onde se lê:
OBS: Todos estes documentos deverão ser entregues, conforme data estabelecida no Edital de
Abertura, de uma única vez, sujeitando-se à eliminação automática do processo se não fizer a
entrega no momento determinado, e não terá seu nome publicado em Edital de Divulgação.
Leia-se:
OBS: Todos estes documentos deverão ser entregues, conforme data estabelecida no Edital de
Abertura, de uma única vez, em arquivo único, sujeitando-se à eliminação automática do processo
se não fizer a entrega no momento determinado, e não terá seu nome publicado em Edital de
Divulgação.
Onde se lê:
No item 5.7.7 O não comparecimento pontual, on-line, para a realização da prova didática, implica
na eliminação sumária do candidato, que não terá seu Currículo Lattes pontuado para efeito de
prova de títulos.
Leia-se:
No item 5.7.7 O não comparecimento pontual, on-line, para a realização da prova didática, implica
na eliminação sumária do candidato, que não terá seu Currículo Lattes pontuado para efeito de
prova de títulos.
OBS: Caso haja problema de ordem técnica de equipamentos, computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica durante a prova didática, a aula poderá ser retomada, desde que esteja dentro
do período previsto no item 5.7.6 do Edital 001/2020 - CPPS.
Onde se lê:
No item 5.7.10 - Os recursos didáticos e tecnológicos a serem utilizados na aula para a prova
didática são de escolha e responsabilidade de cada candidato. A Instituição disponibilizará
somente o link de acesso para a apresentação da sua prova didática. A Prova Didática será gravada
no ato de apresentação on-line, sendo utilizada, exclusivamente, para avaliação pela Banca
Examinadora, não sendo utilizada para outros fins. O candidato deverá assinar Termo de
Autorização de Uso da Imagem e de Voz de acordo com o ANEXO VII deste Edital.

Leia-se:
No item 5.7.10 - Os recursos didáticos e tecnológicos a serem utilizados na aula para a prova
didática são de escolha e responsabilidade de cada candidato. A Instituição disponibilizará
somente o link de acesso da Plataforma Google Meet para a apresentação da sua prova didática,
que será enviado aos candidatos através do e-mail cadastrado no ato da inscrição, no sistema
Menu do Candidato, no período de 24 (vinte e quatro) horas anteriores do início da sua aula
didática. A Prova Didática será gravada no ato de apresentação on-line, sendo utilizada,
exclusivamente, para avaliação pela Banca Examinadora, não sendo utilizada para outros fins. O
candidato deverá assinar Termo de Autorização de Uso da Imagem e de Voz de acordo com o
ANEXO VII deste Edital.
*As alterações em relação aos Aditamentos se encontram descritas no Edital 001/2020 – CPPS.
Curitiba, 03 de novembro de 2020
Profa. Denise Xavier Messias
Presidente da CPPS/UNESPAR
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