EDITAL 039/2015-CPPS

O Presidente da Comissão Permanente de Processos Seletivos da Universidade Estadual do Paraná –
UNESPAR, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de ofertar mais vaga e a pertinência
de retificar datas para a adequação de procedimentos,
RESOLVE
1. Retificar e aditar o Edital n. 037/2015-CPPS, no que se refere às informações abaixo, permanecendo
inalterados os demais itens:
RETIFICAÇÕES
Onde se lê:
O Professor Antonio Carlos Aleixo, Reitor da Universidade Estadual do Paraná – Unespar-, nomeado pelo
Decreto n. 6896/2012 entidade autárquica multicampi, com sede à Rua Pernambuco, 858 – Centro –
Paranavaí – CEP 87701-010, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, consoante o Art. 37, inciso II,
e o Art. 207 da Constituição Federal; o Art. 27, inciso II, e o Art. 180 da Constituição do Estado do Paraná,
de acordo com o Decreto nº 7116/2013, as Leis nºs 6174/1970, 11713/1997 e suas alterações, e
considerando as autorizações contidas nos Protocolos de anuência n. 10.724.088-8; 11.233.113-1;
11.909.836-0; 11.945.872-2; 11.945.873-0; 12.131.579-3; 12.131.587-4; 13.074.947-0; 13.123.285-3;
13.156.104-0; 13.172.399-7; 13.184.746-7; 13.188.266-1; 13.207.977-3; 13.237.281-0; 13.253.352-0;
13.277.456-0 e 13.278.257-1 TORNA PÚBLICO que, por ação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e
Desenvolvimento - PROGESP e da Comissão Permanente de Processos Seletivos- CPPS, realizará processo
seletivo por CONCURSO PÚBLICO para prover o cargo efetivo de Professor de Ensino Superior, junto à
Unespar, na Carreira do Magistério Público do Ensino Superior, conforme disposto no presente edital e
seus anexos.
Leia-se
O Professor Antonio Carlos Aleixo, Reitor da Universidade Estadual do Paraná – Unespar-, nomeado pelo
Decreto n. 6896/2012 entidade autárquica multicampi, com sede à Rua Pernambuco, 858 – Centro –
Paranavaí – CEP 87701-010, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, consoante o Art. 37, inciso II,
e o Art. 207 da Constituição Federal; o Art. 27, inciso II, e o Art. 180 da Constituição do Estado do Paraná,
de acordo com o Decreto nº 7116/2013, as Leis nºs 6174/1970, 11713/1997 e suas alterações, e
considerando as autorizações contidas nos Protocolos de anuência n. 10.724.088-8; 11.233.113-1;
11.909.836-0; 11.945.872-2; 11.945.873-0; 12.131.579-3; 12.131.587-4; 13.074.947-0; 13.123.285-3;
13.156.104-0; 13.172.399-7; 13.184.746-7; 13.188.266-1; 13.207.977-3; 13.237.281-0; 13.253.352-0;
13.254.355-0; 13.277.456-0 e 13.278.257-1 TORNA PÚBLICO que, por ação da Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas e Desenvolvimento - PROGESP e da Comissão Permanente de Processos Seletivos- CPPS, realizará
processo seletivo por CONCURSO PÚBLICO para prover o cargo efetivo de Professor de Ensino Superior,
junto à Unespar, na Carreira do Magistério Público do Ensino Superior, conforme disposto no presente
edital e seus anexos.
e
Onde se lê:
2.1. A inscrição, permitida apenas para uma única vaga, implica no conhecimento e na tácita aceitação das
condições estabelecidas neste edital e em outros que vierem a ser publicados e poderá ser realizada
exclusivamente pela página da Unespar, no endereço www.unespar.edu.br/Concursos, no período de 21
de setembro de 2015 a 26 de outubro de 2015 preenchendo-se a Ficha de Inscrição disponível no
referido link, onde também se encontra, para impressão e pagamento, o boleto bancário referente à taxa
de inscrição.
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Leia-se
2.1. A inscrição, permitida apenas para uma única vaga, implica no conhecimento e na tácita aceitação das
condições estabelecidas neste edital e em outros que vierem a ser publicados e poderá ser realizada
exclusivamente pela página da Unespar, no endereço www.unespar.edu.br/Concursos, no período de 21
de setembro de 2015 a 30 de outubro de 2015. preenchendo-se a Ficha de Inscrição disponível no
referido link, onde também se encontra, para impressão e pagamento, o boleto bancário referente à taxa
de inscrição.
e
Onde se lê:
2.6. O candidato deverá entregar, no setor de protocolo do campus onde concorre à vaga, a documentação
abaixo relacionada no dia 09 de novembro de 2015, no horário compreendido entre as 14 e 17 horas,
mediante protocolo, em envelope identificado na parte externa, com o nome do candidato, número de
inscrição e da carteira de identidade, nome do Colegiado/Centro de Área e Área/subárea de inscrição,
contendo a seguinte documentação, encadernada, paginada e rubricada pelo candidato:
Leia-se
2.6. O candidato deverá entregar, no setor de protocolo do campus onde concorre à vaga, a documentação
abaixo relacionada no dia 30 de novembro de 2015, no horário compreendido entre as 14 e 17 horas,
mediante protocolo, em envelope identificado na parte externa, com o nome do candidato, número de
inscrição e da carteira de identidade, nome do Colegiado/Centro de Área e Área/subárea de inscrição,
contendo a seguinte documentação, encadernada, paginada e rubricada pelo candidato:
e
Onde se lê:
2.11. Será publicado edital de homologação das inscrições, contendo a relação nominal dos candidatos
cujas inscrições foram deferidas, a partir do dia 30 de outubro de 2015.
Leia-se
2.11. Será publicado edital de homologação das inscrições, contendo a relação nominal dos candidatos
cujas inscrições foram deferidas, a partir do dia 06 de novembro de 2015.
e
Onde se lê:
3.6. Para a realização do pedido de isenção do pagamento da respectiva taxa de inscrição, o candidato
deverá preencher o Requerimento de Isenção, constante no sítio da Unespar www.unespar.edu.br/concursos, no período de 21 de setembro a 05 de outubro de 2015, indicando
além do NIS atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal, os seguintes dados: nome completo sem
abreviações; data de nascimento; sexo; número do documento de identidade; data de emissão do
documento de identidade; sigla do órgão emissor do documento de identidade; número do CPF e nome
completo da mãe, devendo o requerimento ser protocolado, pessoalmente ou por procurador especialmente
designado para tal, no período de 21 a setembro a 05 de outubro de 2015 (somente dias úteis),
exclusivamente no Protocolo do Campus da UNESPAR correspondente à vaga pleiteada, no horário das
13h00 às 18h00.
Leia-se
3.6. Para a realização do pedido de isenção do pagamento da respectiva taxa de inscrição, o candidato
deverá preencher o Requerimento de Isenção, constante no Anexo VII, no período de 21 de setembro a
05 de outubro de 2015, indicando além do NIS atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal, os seguintes
dados: nome completo sem abreviações; data de nascimento; sexo; número do documento de identidade;
data de emissão do documento de identidade; sigla do órgão emissor do documento de identidade;
número do CPF e nome completo da mãe, devendo o requerimento ser protocolado, pessoalmente ou por
procurador especialmente designado para tal, no período de 21 a setembro a 05 de outubro de 2015
(somente dias úteis), exclusivamente no Protocolo do Campus da UNESPAR correspondente à vaga
pleiteada, no horário das 13h00 às 18h00.
e
Onde se lê:
4.4. Os vencimentos serão definidos de acordo com o enquadramento no momento da contratação,
considerando o seguinte:
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FUNÇÃO

TITULAÇÃO

Professor Efetivo
Graduado
Professor Efetivo
Especialista
Professor Efetivo
Mestre
Professor Efetivo
Doutor
*Valores atualizados em dezembro/2014

VENCIMENTOS com incentivo de mérito R$*
Regime de Trabalho de 40 horas semanais
2.646,15
3.175,37
4.412,42
6.692,01

Leia-se
4.4. Os vencimentos informados, atualizados em dezembro/2014, referem-se ao regime de trabalho de 40
horas semanais e serão definidos de acordo com o enquadramento no momento da contratação,
considerando o seguinte:
Regime de Trabalho de 40 horas semanais
FUNÇÃO
TITULAÇÃO
VENCIMENTOS com
VENCIMENTOS com
incentivo de mérito
incentivo de mérito e TIDE *
Professor Efetivo
Graduado
2.646,15
4.101,54
3.175,37
4.921,85
Professor Efetivo
Especialista
4.412,42
6.839,26
Professor Efetivo
Mestre
Professor Efetivo
Doutor
6.692,01
10.372,62
*Tempo Integral e Dedicação Exclusiva

e
Onde se lê:
4.6.06. Campus:
Exercício/Centro:
Área/Subárea:

Campo Mourão
Centro de Ciências Humanas e da Educação
Língua Inglesa/ Estágio Supervisionado de Língua Inglesa e Inglês
Instrumental.

Requisitos mínimos para Graduação em Letras Anglo-Portuguesas ou em Línguas Estrangeiras
exercício do cargo:
Modernas com habilitação em Língua Inglesa; Doutorado em Letras, Estudos
da Linguagem ou áreas afins, com área de concentração em Língua Inglesa.
Leia-se
4.6.06. Campus:
Campo Mourão
Exercício/Centro:
Área/Subárea:

Centro de Ciências Humanas e da Educação
Língua Inglesa/ Estágio Supervisionado de Língua Inglesa e Inglês
Instrumental.

Requisitos mínimos para Graduação em Letras Anglo-Portuguesas ou em Línguas Estrangeiras
exercício do cargo:
Modernas com habilitação em Língua Inglesa; Doutorado em Letras, Estudos
da Linguagem ou áreas afins, e tese com ênfase em língua inglesa.
e
Onde se lê:
4.6.19. Campus:

Curitiba II

Exercício/Centro:

Centro de Ciências Humanas, Educação e Saúde

Área/Subárea:

Musicoterapia/Musicoterapia

Requisitos mínimos para
Graduação e mestrado em musicoterapia ou áreas afins.
exercício do cargo:
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Leia-se
4.6.19. Campus:

Curitiba II

Exercício/Centro:

Centro de Ciências Humanas, Educação e Saúde

Área/Subárea:

Musicoterapia/Musicoterapia

Requisitos mínimos para
Graduação em musicoterapia e mestrado em musicoterapia ou áreas afins.
exercício do cargo:
e
Onde se lê:
5.6.5. A Prova Escrita e o sorteio do tema será realizada a partir do dia 10 de novembro de 2015, com
início às 8h30min, em local a ser divulgado no edital de homologação das inscrições.
Leia-se
5.6.5. A Prova Escrita e o sorteio do tema será realizada a partir do dia 01 de dezembro de 2015.,
com início às 8h30min, em local a ser divulgado no edital de homologação das inscrições.
e
Onde se lê:
5.7.1. A Prova Didática, de caráter eliminatório com nota mínima de 7,0
partir do dia 11 de novembro de 2015, em data, horário e local a serem
resultado da Prova Escrita.
Leia-se
5.7.1. A Prova Didática, de caráter eliminatório com nota mínima de 7,0
partir do dia 02 de dezembro de 2015, em data, horário e local a serem
resultado da Prova Escrita.

(sete), será realizada a
divulgados no edital de

(sete), será realizada a
divulgados no edital de

e
Onde se lê:
6.5. O resultado final será publicado a partir do dia
exclusivamente, os candidatos que não compareceram
estabelece art.29 do Decreto Estadual nr. 7116/2013.
Leia-se
6.5. O resultado final será publicado a partir do dia
exclusivamente, os candidatos que não compareceram
estabelece art.29 do Decreto Estadual nr. 7116/2013.

23 de novembro de 2015, contemplando,
à prova didática e os aprovados, conforme

10 de dezembro de 2015, contemplando,
à prova didática e os aprovados, conforme

e
Onde se lê:
7.3. O edital de homologação da banca examinadora será publicado a partir do dia 30 de outubro de
2015.
Leia-se
7.3. O edital de homologação da banca examinadora será publicado a partir do dia 20 de novembro de
2015.
e
Onde se lê:
ANEXO XI DO EDITAL 037/2015
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO
EVENTO
Publicação do Edital de Abertura do Concurso Público no Diário Oficial
Período de pedido de isenção da taxa de inscrição
Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição
Resultado de recurso do pedido de isenção da taxa de inscrição
Período de Inscrições
Homologação das inscrições

PERÍODO
21/09/15
21/09/2015 a 05/10/2015
A partir de 08/10/2015
A partir de 19/10/2015
21/09/2015 a 26/10/2015
30/10/2015
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Entrega da Documentação
Realização da Prova Escrita
Realização da Prova Didática
Resultado Final do Concurso Público
Leia-se

09/11/2015
10/11/2015
A partir de 11/11/2015
23/11/2015

ANEXO XI DO EDITAL 037/2015
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO
EVENTO
Publicação do Edital de Abertura do Concurso Público no Diário Oficial
Período de pedido de isenção da taxa de inscrição
Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição
Resultado de recurso do pedido de isenção da taxa de inscrição
Período de Inscrições
Homologação das inscrições
Entrega da Documentação
Realização da Prova Escrita
Realização da Prova Didática
Resultado Final do Concurso Público
ADITAMENTO
4.6.25. Campus:
Exercício/Centro:
Área/Subárea:

PERÍODO
21/09/15
21/09/2015 a 05/10/2015
A partir de 08/10/2015
A partir de 19/10/2015
21/09/2015 a 31/10/2015
06/11/2015
30/11/2015
01/12/2015
A partir de 02/12/2015
10/12/2015

Paranavaí
Centro de Ciências Humanas e da Educação

Letras/ Literaturas de Língua Portuguesa

Requisitos mínimos para Graduação em Letras e Doutorado em Literaturas de Língua Portuguesa, ou
exercício do cargo:
Literatura Brasileira, ou Literatura Portuguesa, ou Estudos Literários, ou
em áreas afins.
Vaga/Regime:

Temas Prova Escrita e Prova
Didática:

Provas:

Literaturas de Língua Portuguesa
1) Aspectos do conto brasileiro contemporâneo;
2) A poética de Carlos Drummond de Andrade;
3) A narrativa de José Saramago;
4) O romance realista – a narrativa de Machado de Assis;
5) A crônica brasileira do século XX;
6) A poesia portuguesa de autoria feminina;
7) A ficção brasileira contemporânea;
8) O romance modernista – Graciliano Ramos.
Prova Escrita
Prova Didática
Prova de Títulos

Publique-se no Suplemento de Concursos Públicos Estaduais do Diário Oficial do Estado do Paraná – DIOE,
no quadro de Editais dos campi da Unespar e no sítio www.unespar.edu.br.
Paranavaí-PR, 25 de setembro de 2015.

Prof. Heitor Rossitto Néia
Presidente da CPPS/UNESPAR

Portaria n. 486/2015-Reitoria UNESPAR
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