E D I T A L Nº 019/2018-PRORH
O Pró-Reitor de Recursos Humanos, Prof. Lucas de Oliveira Araújo, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
- a necessidade de atendimento de demanda emergencial de contratação de docente para os campi
Jacarezinho, Cornélio Procópio e Luiz Meneghel;
- a necessidade de oferta de novas vagas decorrentes de licenças-maternidade e afastamento para
pós-graduação e reoferta das vagas não preenchidas nos últimos testes seletivos, realizados por meio
do Edital 091/2017-GR e do Edital 001/2018 PRORH/UENP, ambos devidamente autorizados pelo
Conselho de Administração da UENP, em reuniões realizadas no dia 09/11/2017, conforme a
Deliberação nº 058/2017-CAD/UENP e no dia 21/03/2018, conforme a Deliberação nº 020/2018CAD/UENP;
- a Lei Complementar Estadual nº 108, de 18/05/2005 e Lei Complementar nº 121, de 29/08/2007;
- o Decreto Estadual nº 11.954, de 10 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial Diário
Oficial nº. 10331 de 10 de Dezembro de 2018, que autorizou a UENP a manter os contratos de
docentes em regime especial CRES;
- a autorização ad referedum do Conselho de Administração da UENP, conforme Ato Executivo
70/2018-CAD/UENP.
TORNA PÚBLICA a abertura das inscrições ao Teste Seletivo para contratação de docente na
modalidade “CRES - Contrato em Regime Especial”, não integrante da Carreira Docente para
provimento de vagas, conforme Anexo I, deste edital, nas condições abaixo:
1 - DO REGIME JURÍDICO
1.1 A contratação ocorrerá em Regime Especial, de acordo com a autorização governamental, com
fundamento no artigo Art. 37, inciso IX da Constituição da República, e Lei Complementar Estadual
nº 108 de 18/05/2005, e Decreto Estadual nº 4.512, de 01/04/2009 e seus Anexos II e III.
1.2 O contrato poderá ter prazo máximo de 02 (dois) anos, já considerando as prorrogações
permitidas em Lei.
2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e aceitação integral
das condições previstas para o Teste Seletivo, as quais estão estabelecidas neste Edital, em editais
complementares (se for o caso) e nos seus Anexos.
2.2 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição o candidato deve certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos para a participação no Teste Seletivo.
2.3 A veracidade das informações prestadas no formulário de inscrição é de inteira responsabilidade
do candidato, o qual arcará com as consequências de eventuais erros de preenchimento.
2.4 A inscrição deve ser efetuada exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico
https://concursos.uenp.edu.br/edital019-2018, no período compreendido entre o dia 02/01/2019 até
20/01/2019 às 23h59min (horário oficial de Brasília).
2.5 Após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deve conferir as informações
fornecidas no momento da inscrição. Não haverá, em hipótese alguma, devolução do valor referente
a taxa de inscrição.
2.6 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF).
2.7 A taxa de inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o qual deverá ser pago mediante
boleto bancário gerado no site da UENP, durante os procedimentos de inscrição, até o dia
21/01/2019. O recolhimento da taxa de inscrição é realizado na rede bancária brasileira, dentro de
suas condições de funcionamento e normas.
2.7.1 Será concedida a isenção de taxa de inscrição para o(a) candidato(a) que atenderem às
condições estabelecidas no Decreto Federal nº 6.593/2008, na Lei Estadual nº 19.196/2017, na Lei
Estadual nº 19.293/2017 e na Lei Federal nº 13.656/2018, poderão solicitar isenção do preço de
inscrição, no período de 02/01/2019 a 13/01/2019.

2.7.1.1 Poderá solicitar a isenção do preço de inscrição o candidato que estiver devidamente inscrito
no Teste Seletivo e apresentar o documento comprobatório de acordo com a condição que se
encontrar:
I – Comprovante de Cadastramento para Programas Sociais do Governo Federal (disponível em
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao), com data de atualização cadastral posterior a
03/01/2018; e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007.
II – Comprovante de convocação e nomeação pela Justiça Eleitoral que prestou dois serviços no
período eleitoral visando à preparação, execução e apuração de eleições oficiais, em plebiscitos ou
em referendos.
III – Comprovante de ser doador de sangue, que realizou duas doações dentro do período de doze
meses anterior à data da publicação do edital do Teste Seletivo, em entidade coletora reconhecidas
pelo Ministério da Saúde, devidamente atualizado.
IV – Comprovante de ser doador de medula óssea por entidades reconhecidas pelo Ministério da
Saúde.
2.7.1.2 O pedido de isenção deverá ser solicitado, exclusivamente, por meio do preenchimento da
Ficha de Solicitação de Isenção, no site https://concursos.uenp.edu.br/edital019-2018, na área do
portal do candidato, conforme condições dispostas no subitem 2.7.1.1.
2.7.1.3 A não efetivação da inscrição, bem como a não apresentação de qualquer documento para
comprovar a condição ou a apresentação dos documentos fora dos padrões, forma e prazo
solicitados, implicará no indeferimento do pedido de isenção.
2.7.1.4 O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento do preço
de inscrição será divulgado por meio de edital específico, no dia 15/01/2019, pelos sites
http://www.uenp.edu.br e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado do Paraná.
2.7.1.5 Os candidatos com isenção concedida terão a sua inscrição automaticamente efetivada. O
candidato que tiver indeferida a sua solicitação de inscrição com isenção do preço, deverá
providenciar a impressão do boleto bancário para pagamento do preço de inscrição e efetuar o
pagamento do boleto bancário até o dia 21/01/2019, na forma do disposto no item 2.7.
2.7.1.6 Os Números de Identificação Social (NIS) informados nos pedidos de isenções dos preços de
inscrições serão consultados junto ao órgão gestor do CadÚnico a fim de se verificar a veracidade
das informações prestadas pelo candidato.
2.7.1.7 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei.
2.8 A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), não se responsabilizará por solicitações de
inscrições não efetivadas por eventuais falhas de comunicação, congestionamento de linhas de
comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a correta transferência dos
dados ou da impressão dos documentos que possam advir de inscrições realizadas via internet.
3 - DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA
REALIZAÇÃO DA PROVA
3.1 O candidato com deficiência ou que necessite de atendimento diferenciado para a realização da
prova poderá solicitar o atendimento diferenciado para realização da prova no período de 02/01/2019
a 13/01/2019.
3.2 O pedido de solicitação de atendimento especial deverá ser solicitado, exclusivamente, por meio
do
preenchimento
da
solicitação
de
atendimento
especial,
no
site
https://concursos.uenp.edu.br/edital019-2018, no portal do candidato, anexando o atestado médico,
conforme descritos nos itens 3.3, 3.4 e 3.5.
3.3 O atestado médico deve ser assinado por um médico da área atinente à deficiência e deverá
conter a descrição da espécie e do grau ou nível da deficiência do candidato, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como sua provável
causa. Deve ainda conter o nome, assinatura, carimbo e CRM ou RMS do médico que forneceu o
atestado.
3.4 Poderá também ser aceito laudo médico comprovando a deficiência, desde que, na data de início
das inscrições, o laudo tenha prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias de expedição.
3.4.1 O laudo médico deve ser legível e conter a descrição da espécie e do grau ou nível da
deficiência do candidato, com expressa referência ao código correspondente da Classificação

Internacional de Doença (CID), bem como sua provável causa, além do nome, assinatura, carimbo e
CRM ou RMS do médico que forneceu o laudo.
3.5 A candidata que estiver amamentando deverá informar no formulário de inscrição esta condição,
para adoção das providências necessárias.
3.5.1 A candidata deverá levar um acompanhante (adulto) que ficará em sala reservada para esta
finalidade e que ficará responsável pela guarda da criança.
3.5.2 A candidata que não levar acompanhante, não poderá realizar as provas.
3.5.3 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
3.6 A utilização de qualquer recurso vedado neste Edital só será permitida com a apresentação de
atestado médico e inspeção de segurança.
3.7 Não será concedido atendimento especial a candidatos que não efetuarem o comunicado à
Comissão Organizadora do Teste Seletivo da UENP, na forma estabelecida neste edital.
3.8 O atendimento diferenciado ficará sujeito à análise de razoabilidade e viabilidade do pedido.
3.9 O resultado da análise da documentação para solicitação de condição especial para realização da
prova será divulgado por meio de edital específico, no dia 15/01/2019 pelos sites
http://www.uenp.edu.br e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado do Paraná.
4 - DA RESERVA DE VAGAS PARA AFRODESCENDENTES
4.1 Pelo disposto na Lei Estadual nº 14.274 de 24 de dezembro de 2003, fica reservado ao
afrodescendente o percentual de 10% (dez por cento) das vagas previstas, de acordo com o presente
Edital.
4.2 Os candidatos à vaga reservada a afrodescendente participarão do Teste Seletivo em igualdade de
condições com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo da prova e da avaliação, aos
critérios de aprovação, ao horário, à data, ao local de aplicação da prova e à pontuação mínima
exigida para aprovação.
4.3 Para efeitos do previsto neste Edital, considera-se afrodescendente aquele que assim se declarar
expressamente, no ato da inscrição, identificando-se como de cor preta ou parda, e como pertencendo
à raça etnia negra, devendo tal informação integrar os registros cadastrais dos selecionados e
convocados, conforme o disposto no art. 4º da Lei Estadual nº 14.274/2003.
4.4 Para inscrição como afrodescendente, o candidato deverá observar, no momento da inscrição, os
procedimentos específicos previstos no item 4.3 deste Edital, caso contrário não concorrerá às vagas
reservadas, mas automaticamente às vagas de ampla concorrência, nem terá direito às prerrogativas
asseguradas neste Edital ao candidato afrodescendente.
4.5 Detectada falsidade na declaração a que se refere o item 4.3, sujeitar-se-á o candidato às penas da
Lei, sem prejuízo:
I - se já contratado no cargo para o qual concorreu por meio da reserva de vagas, utilizando-se de
declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão;
II - se candidato, à anulação da inscrição no Teste Seletivo e de todos os atos dela decorrentes;
III - para as situações previstas nos itens I e II, serão assegurados a ampla defesa e o contraditório.
4.6 Inexistindo candidatos inscritos à vaga reservada a afrodescendente, ou no caso de não haver
candidatos aprovados ou habilitados, a mesma será preenchida pelos demais candidatos de ampla
concorrência, observada a ordem geral de classificação.
4.7 Os candidatos inscritos como afrodescendentes concorrerão às vagas reservadas e às vagas de
ampla concorrência, desde que aprovados, habilitados e observada rigorosamente a ordem geral de
classificação.
5 - DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5.1 À pessoa com deficiência, amparada pelo artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, pela Lei
Estadual nº 13.456 de 11 de janeiro de 2002 e pela Lei Estadual nº 15.139 de 31 de maio de 2006,
fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas previstas, quando couber, de acordo
com o presente Edital.
5.2 Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de inscrever-se no Teste Seletivo para funções
e atribuições compatíveis com a sua deficiência, observados os procedimentos específicos previstos
neste Edital, item 3, para que possa fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas.

5.3 O candidato com deficiência, ao efetivar sua inscrição, encaminhará o original do laudo médico,
com as seguintes especificações:
a) a espécie e o grau ou nível da deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID 10);
b) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de órteses, próteses ou adaptações;
c) no caso de deficiente auditivo, o laudo médico deverá vir acompanhado do original do exame de
audiometria recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições;
d) no caso de deficiente visual, o laudo médico deverá vir acompanhado do original do exame de
acuidade visual em ambos os olhos (AO), patologia e campo visual, realizada até 6 (seis) meses
anteriores ao último dia das inscrições.
5.4 Na falta do laudo médico o requerimento de inscrição será processado como de candidato não
deficiente, mesmo que declarada tal condição posteriormente.
5.5 O candidato com deficiência deverá estar ciente:
I - das atribuições da Função para a qual pretende inscrever-se;
II - de que deverá submeter-se a inspeção médica como exigência do Teste Seletivo;
III - de que será avaliado por equipe multiprofissional sobre a compatibilidade de sua deficiência
com o exercício das atribuições da função ou emprego durante o estágio probatório.
5.6 Não será permitida a intervenção de terceiros no exercício das funções inerentes ao cargo ou
função a ser exercida pelo candidato, se aprovado.
5.7 O candidato com deficiência participará no Teste Seletivo em igualdade de condições com os
demais candidatos no que concerne ao conteúdo da prova, aos critérios de aprovação, ao horário, a
data, ao local de aplicação da prova e à pontuação mínima exigida para aprovação.
5.8 O candidato inscrito como pessoa com deficiência que não tiver confirmada essa condição
perderá o direito de convocação às vagas reservadas aos candidatos desse grupo, passando a integrar
o grupo de candidatos classificados pela lista geral, desde que classificado segundo os critérios
previstos para esse grupo.
5.9 Para inscrição como pessoa com deficiência, o candidato deverá observar, no momento da
inscrição, os procedimentos previstos nos itens 2 e 3 deste edital, indicando o tratamento especial,
caso contrário não concorrerá às vagas reservadas, mas automaticamente às vagas de ampla
concorrência, nem terá direito às prerrogativas asseguradas neste edital às pessoas com deficiência.
5.10 O candidato que for contratado na condição de pessoa com deficiência não poderá arguir ou
utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança de função ou de área de atuação, relotação,
reopção de vaga, redução de carga horária, alteração de jornada de trabalho e limitação de
atribuições para o desempenho das atribuições do Cargo/Função.
5.11. Inexistindo candidatos inscritos para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, ou no
caso de não haver candidatos aprovados ou habilitados, a mesma será preenchida pelos demais
candidatos de ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.
5.12 Os candidatos inscritos como pessoas com deficiência concorrerão às vagas reservadas e às
vagas de ampla concorrência, desde que aprovados, habilitados e observada rigorosamente a ordem
geral de classificação.
6 - DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
6.1 A partir do dia 23/01/2019 será disponibilizada, por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico
– no site www.uenp.edu.br, no link específico do presente Teste Seletivo, a listagem com as
inscrições homologadas.
6.2 Os candidatos que tiverem suas inscrições não homologadas terão o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas contadas da data de publicação do edital para apresentar recurso, pessoalmente ou através de
procurador devidamente habilitado, com firma reconhecida e com poderes específicos, mediante
protocolo na Reitoria ou nos campi da UENP.
6.3 O recurso de que trata o item anterior será julgado pela Comissão Organizadora do Teste
Seletivo, cuja decisão não caberá pedido de reconsideração.
6.4 Somente poderão submeter-se às provas os candidatos cujas inscrições tenham sido homologadas
e que estiverem portando documentos de identidade oficial ou documento equivalente, com foto
recente, e no início da realização das atividades.

6.5 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF). É
vedada a inscrição para mais de um cargo.
7 - DAS VAGAS
7.1 As vagas ofertadas constam do Anexo I deste edital.
7.2 A reserva de vagas deverá incidir sobre o número total de vagas disponibilizadas por
área/subárea de conhecimento no Teste Seletivo, conforme itens 4 e 5.
7.3 No caso de não haver candidato inscrito ou não habilitado para reserva de vaga, esta será
destinada à ampla concorrência.
7.4 A sistemática adotada não prejudicará a reserva de vagas que surgirem, durante a validade do
Teste Seletivo, nos locais onde houver candidatos aprovados no sistema de reservas de vagas.
8 - DA REMUNERAÇÃO
O vencimento mensal será com base no Regime de Trabalho de ingresso e na referência inicial da
tabela de vencimento básico do Regime de Contrato Especial - CRES, em vigor, conforme abaixo:
Titulação
T-09
T-10
T-12
T-20
T-24
T-28
T-34
T-40
Graduado

734,57

811,45

Especialista

876,37

973,76

973,74

1.622,91 1.947,50 2.272,07 2.758,95 3.245,83

1.168,48 1.947,50 2.337,01 2.726,51 3.310,72 3.894,99

Mestre

1.217,78 1.353,12 1.623,74 2.706,20 3.247,42 3.788,69 4.600,51 5.412,39

Doutor

1.896,49 2.052,13 2.462,58 4.104,34 4.925,12 5.746,03 6.977,29 8.208,58
Obs.: Valores de janeiro/2016 (em reais - R$)

9 - DAS BANCAS
9.1 A seleção dos candidatos, cujas inscrições foram homologadas, caberá a uma Banca
Examinadora, aprovada pelo Colegiado de curso, constituída por 3 (três) membros titulares, sendo 1
(um) Presidente e 2 (dois) examinadores, e 1 (um) suplente, de docentes da UENP ou outra IES, cuja
composição será publicada em edital no dia 28/01/2019.
9.2 Os candidatos inscritos poderão impugnar a composição da Banca Examinadora, mediante
protocolo fundamentado, à Comissão Organizadora do Teste Seletivo, que indique as razões da
suspeição ou do impedimento de qualquer um de seus membros, que deverá ser apresentado até 48
(quarenta e oito) horas após a publicação da composição da Banca Examinadora, pessoalmente ou
através de procurador legal, devidamente habilitado, sob pena de preclusão desse direito, mediante
protocolo na Reitoria ou nos campi da UENP até o dia 29/01/2019 e 30/01/2019.
9.2.1 As impugnações à composição da banca deverão vir acompanhadas de documentos que
comprovem as razões da suspeição e o suposto interesse que do membro da banca em um resultado
específico.
9.2.2 Só serão admitas alegações de impedimento no caso de: I - em que interveio como mandatário
da parte, no processo seletivo; II – que tenha participado da comissão de seleção e tenha julgado
recurso em que seja parte ou interessado candidato inscrito naquela banca; III - quando algum dos
candidatos for seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha
reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for sócio de candidato; V - quando for
herdeiro presuntivo ou donatário de candidato; VI - em que candidato figure como parte cliente do
escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha
reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro
escritório; VII - quando o membro da banca for autor de ação contra o candidato.
9.3 Os casos de impedimento (quando o membro da banca for cônjuge, parente, consanguíneo ou
afim, de algum candidato, em linha reta ou, na colateral, até terceiro grau) poderão ser arguidos a
qualquer tempo, sendo ônus do requerente demonstrar documentalmente o vínculo.
9.4 para a prova didática, a Banca Examinadora só poderá instalar-se e decidir com a totalidade de
seus membros.
9.5 O parecer emitido pela banca examinadora é conclusivo em qualquer fase do Teste Seletivo

docente sob sua responsabilidade, do resultado apresentado não cabendo recurso, salvo em caso de
manifesta irregularidade por inobservância de disposições legais, estatutárias ou regimentais.
10 - DAS PROVAS
10.1 O Teste Seletivo constará de:
I – Prova escrita, com caráter eliminatório;
II – Prova didática, com arguição, e com caráter eliminatório;
III – Prova de títulos, com caráter classificatório.
10.2 As provas serão realizadas nos campi em que houver a oferta da vaga, de acordo com Anexo I.
10.3 A prova escrita, de caráter eliminatório, simultânea para todos os candidatos à mesma área ou
subárea de conhecimento, versará sobre tema único.
10.3.1 O sorteio será realizado pelos membros da Comissão Organizadora Local do campus, de uma
lista de 05 (cinco) temas do conteúdo programático, retirado da lista constante no Anexo I deste
edital, dia 06/02/2019, com início às 8:30 horas, sendo facultada a presença dos candidatos, em
local a ser definido em edital específico.
10.3.1.1 O número do tema sorteado será único para todas as áreas do respectivo campus.
10.3.2 A Comissão Organizadora Local do campus do campus será responsável pela aplicação da
prova que terá a duração de até 03:00 (três horas).
10.3.3 A prova escrita será realizada no dia 06/02/2019, com início às 9:00 horas, nos locais
indicados em edital específico.
10.3.4 A prova escrita terá no máximo 8 (oito) laudas não sendo fornecidas folhas adicionais ou
outra prova em caso de rasuras.
10.3.5 A prova escrita ocorrerá de forma simultânea para todos os candidatos de uma mesma
subárea/matéria/disciplina.
10.3.6 É proibida a identificação do candidato na prova escrita, sob pena de desclassificação, de
modo a assegurar a correção às cegas.
10.3.7 A prova escrita será avaliada pela Banca Examinadora, mantido o anonimato, de acordo com
os critérios constantes no instrumento de avaliação disposto no Anexo II, deste edital.
10.3.8 A Banca Examinadora registrará em ata, no momento da correção das provas, os conteúdos
mínimos adotados como critério de avaliação disposto no Anexo II, deste edital e que serão
publicados no edital de resultado da prova escrita.
10.3.9 O tema sorteado para a prova escrita será automaticamente excluído da prova didática.
10.3.10 O candidato que não obtiver a nota final mínima 7,00 (sete) na prova escrita será eliminado,
ficando impedido de prestar as demais provas.
10.3.11 Para realização da prova didática serão convocados os candidatos com as 6 (seis) maiores
notas da prova escrita por área de conhecimento, desde que tenha obtido nota maior ou igual 7,00
(sete) na prova escrita.
10.3.12 Os candidatos não convocados para prova didática estarão automaticamente excluídos do
Teste Seletivo.
10.4 A prova didática, será realizada no dia 14/02/2019 e 15/02/2019, conforme edital específico. A
prova didática é de caráter eliminatório, destinada a avaliar a capacidade de planejamento de aula, de
comunicação, de síntese e de conhecimento sobre o tema, será realizada de acordo com os seguintes
procedimentos:
I - o tema da prova didática, retirado da lista constante no Anexo I deste edital, será comum a todos
os candidatos da mesma subárea/matéria/disciplina definido por sorteio, realizado pela Comissão
Organizadora do Teste Seletivo;
II - o sorteio do tema será efetuado no dia 13/02/2019 e 14/02/2019 (excluído o item sorteado para a
prova escrita), pela Comissão Organizadora Local do campus do Campus, no mesmo local do sorteio
do tema para prova escrita, sendo o número do tema sorteado único para todas as áreas do respectivo
campus, facultada a presença dos candidatos;
III - os horários definidos para a prova didática obedecerão à ordem alfabética dos nomes dos
candidatos, no mínimo 24 horas após o sorteio.
IV - é vedado aos candidatos assistir as provas didáticas dos demais, sob pena de desclassificação;
V - ao iniciar a prova didática, o candidato deverá entregar à Banca Examinadora o plano de aula em

três (3) vias, sendo este procedimento obrigatório. O não atendimento deste critério implicará em
desclassificação do candidato impossibilitando a participação do candidato nas demais etapas do
processo seletivo.
VI - A prova didática terá a duração de no mínimo 30 (trinta) e no máximo 35 (trinta e cinco)
minutos, proferida em nível de graduação, durante a qual é vedada a interrupção por parte da Banca
Examinadora.
VII - O candidato que não atingir ou ultrapassar o tempo estabelecido no item anterior é,
automaticamente, desclassificado do processo seletivo.
VIII - Serão instalados projetores multimídias em todas as salas. Devendo os candidatos trazer
o notebook. A Comissão Organizadora do Teste Seletivo não se responsabiliza pela configuração
dos arquivos e programas a serem utilizados, ficando sob a responsabilidade do candidato a
verificação da compatibilidade e a utilização de adaptadores e similares, dentro do horário a ele
reservado na escala.
IX - compete à Banca Examinadora avaliar o candidato em conformidade com os itens constantes do
Instrumento de Avaliação da Prova Didática com Arguição (Anexo III), deste Edital.
X - a Banca Examinadora, após a conclusão da prova didática, arguirá o candidato em relação ao
assunto exposto, em nível de graduação, sendo facultado a cada membro arguir o candidato, com
tempo de no máximo 15 (quinze) minutos.
XI - Será desclassificado o candidato que não comparecer no horário definido no cronograma da
prova didática.
XII – É vedada a alteração dos horários definidos em edital para realização da prova didática.
10.4.1 O candidato que não obtiver a nota final mínima sete (7,00) na prova didática será eliminado,
ficando impedido de participar da prova de títulos.
11 - DA PROVA DE TÍTULOS
11.1 O candidato aprovado na prova escrita deverá entregar os documentos, abaixo relacionados,
presencialmente à Comissão Organizadora Local do Teste Seletivo, em local indicado em edital
específico.
11.2 Impressão da ficha de inscrição realizada via internet (área do candidato);
11.3 O currículo Lattes (via impressa da Plataforma Lattes - http://lattes.cnpq.br), impresso em
formato RTF e encadernado, do período de 2014-2018.
11.4 As fotocópias dos documentos comprobatórios deverão estar organizadas na sequência do
Instrumento de Avaliação de Títulos (ANEXO IV) do edital, encadernado e com páginas numeradas.
11.5 Caso os documentos sejam encadernados em mais de um volume, deverá ser indicado na capa
de encadernação o número sequencial de volumes.
11.6 A experiência profissional deverá ser comprovada através de registro em carteira de trabalho ou
declarações, em papel timbrado, de pessoas jurídicas ou de órgãos públicos (não serão considerados
como documentos comprobatórios declarações simples de pessoas físicas e comprovante de registro
em conselho de classes).
11.7 Os documentos emitidos no exterior serão aceitos se revalidados por autoridade competente,
acompanhados de tradução juramentada.
12 - DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
12.1 A avaliação de títulos será efetuada pela Banca Examinadora, em apreciação conjunta de seus
membros, caracterizando-se pela análise e avaliação dos títulos do Currículo Lattes, com base nos
itens do Instrumento de Avaliação de Títulos (Anexo IV), deste edital.
12.2 As notas dos candidatos, constantes nos instrumentos de avaliação, serão apresentadas numa
escala de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação centesimal.
12.3 A não apresentação dos documentos descritos na letra b do item 11.1, acarretará na atribuição
de nota 0 (zero) ao candidato na avaliação de títulos, sem direito a recurso.
13 - DA CLASSIFICAÇÃO
13.1 Para efeitos de classificação, a nota final do candidato será atribuída conforme expressão e
legenda abaixo discriminadas:

Forma de cálculo

PE+ PD
RC =
2

RF =

( RC ×7 ) + ( AT ×3 )
10

Legenda
RC = Resultado da Classificação
PD = Prova Didática
PE = Prova Escrita
RF = Resultado Final
AT = Avaliação de Títulos
13.2 Os resultados finais fornecidos pelas Bancas Examinadoras serão tabulados pela Comissão
Organizadora do Teste Seletivo e encaminhados ao Gabinete da Reitoria para homologação,
divulgação e publicação oficial até o dia 18/02/2019.
13.3 No caso de empate será dada preferência ao candidato que tiver maior idade, perdurado o
empate, àquele que tenha obtido a maior nota na Prova Escrita e, por último, àquele que tenha obtido
maior nota na Prova Didática.
13.4 Caberá recurso contra a classificação e resultado final, à Comissão Organizadora do Teste
Seletivo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data de publicação do resultado final do
Teste Seletivo, no Diário Oficial do Estado do Paraná, que emitirá parecer cuja decisão caberá a
Reitora da UENP.
13.5 É permitido o recurso contra a classificação e resultado final pelo descumprimento das normas
previstas neste edital por parte da Comissão Organizadora do Teste Seletivo durante a realização da
prova.
13.6 O pedido de recurso deve ser fundamentado, indicando com precisão o ponto sobre o qual versa
a reclamação, sob pena de não ser acolhido.
13.7 Não caberá recurso nos seguintes casos:
I - pela simples discordância dos conceitos atribuídos pela Banca Examinadora;
II - pedido de revisão generalista por mero inconformismo sem fundamentação.
14 - DA CONTRATAÇÃO
14.1 A contratação obedecerá à ordem de classificação e será efetivada na classe correspondente à
maior titulação do docente, de acordo com as normas vigentes.
14.2 A contratação do docente não será vinculada à disciplina específica do Teste Seletivo, mas às
necessidades do campus em que estiver lotado.
14.3 Os candidatos contratados ficam obrigados a ministrar aulas e a executar as demais atividades
inerentes à docência.
14.4 O horário das atividades do docente contratado será de acordo com o regime de trabalho dos
campi e com as necessidades do(s) curso(s) respectivo(s), podendo ser no período matutino, e/ou
vespertino e/ou noturno, incluindo sábados.
14.5 No ato de convocação para aceite da vaga, o candidato aprovado deverá apresentar os seguintes
documentos:
a) Fotocópia autenticada do diploma de graduação, devidamente registrado ou certificado de
conclusão de curso;
b) Fotocópia autenticada do histórico escolar de graduação;
c) Fotocópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão ou Ata de Defesa de curso de pósgraduação aprovada pela Banca Examinadora e seu respectivo histórico escolar. Os títulos de pósgraduação stricto sensu deverão ser recomendados pela CAPES/MEC com conceito igual ou
superior a 3,0 (três);
14.5.1 A não apresentação no ato da assinatura do contrato, dos documentos comprobatórios
exigidos, incorrerá na perda da vaga, devendo ser convocado o próximo classificado, sem direito a
recurso.
14.5.2. Em relação ao título de pós-graduação stricto sensu o candidato, quando exigido como
requisito mínimo, deverá apresentar documento comprobatório, que inclua a área/subárea de
conhecimento, conforme tabela da CAPES/MEC.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 O candidato classificado somente será contratado mediante apresentação do diploma de
graduação devidamente registrado, bem como da titulação exigida para a área/subárea a que
concorre.
15.2 A habilitação no Teste Seletivo não gera para o candidato o direito de ser contratado pela
Universidade.
15.3 A contratação dos aprovados será processada, observando-se a ordem de classificação,
considerando-se a oferta de vagas e a necessidade de cada Centro de Estudos.
15.4 A contratação dos aprovados somente será efetivada após verificada as disponibilidades
financeiras e orçamentária da Universidade.
15.5 O Teste Seletivo terá validade de 1 (um) ano, prorrogável por mais 1 (um) ano a partir da data
da publicação da homologação dos resultados no Diário Oficial do Estado do Paraná - Suplemento
de Concurso.
15.6 Os candidatos portadores de necessidades especiais terão seus direitos assegurados nos termos
da legislação vigente.
15.7 A inscrição no Teste Seletivo implicará na aceitação tácita pelo candidato, dos termos deste
edital.
15.8 Os documentos dos candidatos não aprovados no Teste Seletivo ficarão à disposição dos
mesmos nos Setores de Recursos Humanos dos Campi da UENP por 30 dias após a publicação do
resultado final, sendo destruídos após esta data.
15.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora de Teste Seletivo.
15.10 São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS, REQUISITOS MÍNIMOS E TEMAS.
ANEXO II - PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE PROVA ESCRITA.
ANEXO III - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA COM ARGUIÇÃO.
ANEXO IV - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS.
ANEXO V - CRONOGRAMA DO TESTE SELETIVO.
PUBLIQUE-SE.
Jacarezinho, 30 de dezembro de 2018.

Original assinado
Prof. Lucas de Oliveira Araújo
Pró-Reitor de Recursos Humanos

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS, REQUISITOS MÍNIMOS E TEMAS
CAMPUS JACAREZINHO
CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES
CURSO: LICENCIATURA EM LETRAS
Nº de Regime de
Requisito mínimo Área de avaliação
Área/subárea de conhecimento
vagas
trabalho
para contratação
de títulos
Licenciatura em
Linguística e
Letras / Teoria Literária
01
T-20
Letras com
Literatura
Doutorado em Letras
Temas: 1 - A concepção de leitura nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica para Língua
Portuguesa do estado do Paraná. 2 - O ensino de literatura e a formação do leitor: a questão do
cânone. 3 - Representações literárias e o ensino de literatura: questões sociais e étnicas. 4 - A
escolarização da leitura literária: reflexões. 5 - Poesia na escola: desafios e possibilidades
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Licenciatura em Letras
Linguística e
com Doutorado em
Literatura
Letras
Temas: 1 - Presença do gênero épico na história da literatura. 2 - O gênero conto: entre a tradição e a
modernidade. 3 - O teatro moderno. 4 - A lírica portuguesa de autoria feminina. 5 - A ficção
portuguesa contemporânea: José Saramago
Letras / Literatura Brasileira

01

T-12

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO
CURSO: PEDAGOGIA
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Pedagogia com
Educação
Mestrado em Educação
Temas: 1 - Pesquisa: Princípio Científico e Educativo. 2 - O Uso das Bibliotecas Presenciais e
Virtuais e o Acesso À Informação. 3 - Conhecimento Científico, Senso Comum e Vertentes do
Conhecimento. 4 - O Trabalho Acadêmico-Científico em suas Diferentes Formas: Resenha.
Fichamento. Artigo Científico. Memorial. Relatórios Científicos (tese, Dissertação E Monografia).
Pôsteres E Resumos. 5 - A Importância da Leitura e Técnicas de Leitura: O que é Estudar. Etapas de
Leitura. Anotações na Leitura. Prática para Efetivar a Qualidade nas Leituras. A Eficiência nos
Estudos.
Educação / Metodologia da
pesquisa

02

T-40

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Educação / Métodos e Técnicas
Graduação em
de Ensino / Letramento e Língua
01
T-40
Pedagogia com
Educação
Portuguesa
Mestrado em Educação
Temas: 1 - Alfabetização e Letramento: Abordagens Didáticas e Metodológicas na Prática de Leitura
e Escrita. 2 - Abordagens Metodológicas e Competências Necessárias para o Ensino de Língua
Portuguesa e Alfabetização nas Series Iniciais do Ensino Fundamental. 3 - Diferença entre
Alfabetização e Letramento: Limites da Decodificação e da Codificação. 4 - As Diferentes
Concepções de Alfabetização nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 5 - Abordagens

Contemporâneas no Processo de Alfabetização nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Pedagogia com
Educação / Educação de adultos
01
T-20
Educação
Mestrado em
Educação
Temas: 1 - História da Educação de Jovens e Adultos no Sistema Educacional Brasileiro. 2 Caracterização da Educação de Jovens e Adultos em seus Aspectos Teórico-Metodológicos. 3 - O
Contexto Social e Político da Educação de Jovens e Adultos no Cenário Brasileiro. 4 - Os Sujeitos da
EJA: o Professor e sua Formação, O Educando e sua Identidade. 5 - Paulo Freire e a Educação de
Jovens e Adultos.
CURSO: HISTÓRIA
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Didática do
História com
01
T-40
Ensino de
Doutorado em
História
História ou Educação
Temas: 1 - Aprendizagem da História na educação básica. 2 - Currículo de História e formação do
professor de História. 3 - Aprendizagem da História e Identidades. 4 - Ensino de História e ciência
histórica. 5 - Juventude, contemporaneidade e ensino de História.
História / Didática do ensino de
História

CURSO: FILOSOFIA
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Licenciatura em
Filosofia com
Filosofia
Mestrado em Filosofia
Temas:1 - O uno e o múltiplo. 2 - A metafísica de Aristóteles. 3 - Fé e razão no pensamento
medieval. 4 - Metafísica e idealismo transcendental. 5 - A metafísica no pensamento contemporâneo.
Filosofia / Metafísica

Área/subárea de conhecimento

01

T-20

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Licenciatura em
Filosofia com
Filosofia
Mestrado em Filosofia
Temas: 1 - A dimensão social do conhecimento. 2 - Dualismo mente e corpo. 3 - Realismo e
antirrealismo. 4 - O conceito de paradigma em Thomas Kuhn. 5 - O anarquismo epistemológico de
Paul Feyerabend.
Filosofia / Epistemologia

Área/subárea de conhecimento
Educação / Psicologia
Educacional

01

T-20

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

01

T-20

Licenciatura em
Psicologia com
Mestrado em

Área de
avaliação de
títulos
Educação

Psicologia ou
Mestrado em
Educação ou
Mestrado em Filosofia
Temas: 1 - Relações entre Psicologia e Filosofia. 2 - Construção da identidade de gênero. 3 Bullying no contexto escolar. 4 - Psicanálise e Educação. 5 - A Relação Professor/Aluno e o Processo
Ensino/Aprendizagem.
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CURSO: EDUCAÇÃO FÍSICA
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Educação Física com Educação Física
Especialização
Temas: 1 - Aspectos teórico-prático das metodologias aplicadas ao ensino dos esportes coletivos e de
raquetes, enquanto elemento da cultura corporal. 2 - Aspectos históricos, filosóficos e sócio-culturais
dos esportes coletivos e de raquetes, no Brasil e no Mundo. 3 - Exigências motoras, formas de
aplicação e desenvolvimento, bem como sua aplicação no processo formativo de crianças,
adolescentes e jovens. 4 - Planejamento, organização e execução de programas de ensino das
modalidades esportivas coletivas e de raquetes no Ensino Fundamental e Médio. 5 - A esportivização
e espetacularização do esporte em uma perspectiva ética.
Educação Física / Esportes

Área/subárea de conhecimento

01

T-20

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Educação Física com Educação Física
Especialização
Temas: 1 - Histórico-social das questões relacionadas às pessoas deficientes. 2 - Análise dos
principais tipos de deficiência, (etiologia e suas implicações). 3 - Aspectos teóricos e práticos das
atividades físicas, recreativas e esportivas direcionadas às pessoas deficientes. 4 - Estruturas que
favoreçam a mobilidades e inclusão dos alunos com necessidades especiais nas diferentes atividades
desenvolvida na Educação Física Escolar. 5 - Reeducação psicomotora para a pessoa deficiente.
Educação Física
Física Adaptada

/

Educação

Área/subárea de conhecimento

01

T-20

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
01
T-20
Educação Física com Educação Física
Especialização
Temas: 1 - Estudo e contextualização sócio-histórico-cultural do ritmo e da expressão corporal. 2 Os fundamentos histórico-culturais, pedagógicos e técnicos das diferentes modalidades de ginástica.
(rítmica, artística e geral). 3 - Planejamento, organização e construção das diferentes manifestações
da corporeidade e do movimento rítmico no contexto da Educação Física na Educação Básica. 4 Inserção da ginástica no cotidiano escolar da Educação Básica. 5 - Danças infantis e Manifestações
folclóricas regionais, nacionais e estrangeiras.
Educação Física /
/Ritmo e Expressão

Ginástica

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Educação Física / Metodologia

01

T-40

Graduação em

Área de
avaliação de
títulos
Educação Física

Educação Física com
Especialização
Temas: 1- Elaboração e interpretação do currículo lattes. 2 - Estudo das abordagens teóricometodológicas e os instrumentos usados no processo de construção do conhecimento da realidade
social. 3 - Métodos científicos e pesquisa em Educação Física. 4 - Desenhos de estudos e elaboração
de projeto de pesquisa. 5 - Utilização de ambientes virtuais e o domínio de tecnologias e construção
de bancos de dados aplicados à Educação Física.
da Pesquisa Científica

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Educação Física com Educação Física
Especialização
Temas: 1 - Estudo teórico-prático das metodologias específicas aplicadas ao ensino de lutas,
enquanto elemento da cultura corporal. 2 - Aspectos históricos, filosóficos e culturais dos esportes de
lutas no Brasil e no Mundo. 3 - As lutas/artes marciais na integração da escola-comunidade e a
intervenção educativa. 4 - O multiculturalismo e os esportes de combate. 5 - A esportivização e
espetacularização das lutas em uma perspectiva ética.
Educação Física / Lutas

01

T-20

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

CURSO: FISIOTERAPIA
Área/subárea de conhecimento

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Fisioterapia ou
Graduação em
Ciências Biológicas / Anatomia
Ciências Biológicas
01
T-40
Educação Física
Humana
com Mestrado em
Fisioterapia ou
Mestrado em Ciências
Biológicas
Temas: 1 - Anatomia do complexo do ombro: articulações, planos, eixos, músculos e movimentos. 2
- Anatomia do joelho: articulações, planos, eixos, músculos e movimentos. 3 - Anatomia do
tornozelo: articulações, planos, eixos, músculos e movimentos. 4 - Anatomia da pelve: articulações,
planos, eixos, músculos e movimentos. 5 - Anatomia do cotovelo e punho: articulações, planos, eixos,
músculos e movimentos.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Fisioterapia com
01
T-40
Educação física
Especialização em
Fisioterapia
Temas: 1 - Reequilíbrio Pélvico e Estabilização Segmentar no processo de prevenção de lesões. 2 Avaliação fisioterápica e reabilitação da reconstrução do ligamento cruzado anterior. 3 - Avaliação
fisioterápica e reabilitação no pós-operatório de manguito rotador até retorno as atividades de vida
diária ou esporte. 4 - Avaliação e atuação fisioterápica na dor femoropatelar. 5 - Avaliação e atuação
fisioterápica na entorse de tornozelo.
Fisioterapia / Ortopedia / Estágio
Supervisionado

Área/subárea de conhecimento

Nº de

Regime de

Requisito mínimo

Área de

vagas

trabalho

para contratação

avaliação de
títulos

Graduação em
Fisioterapia com
01
T-40
Educação Física
Especialização em
Fisioterapia
Temas: 1 - Biomecânica da região crânio vertebral e correlações. 2 - Utilização de recursos para
tratamento do equilíbrio, coordenação e postura. 3 - Biomecânica do joelho e correlações com a
marcha. 4 - Utilização de recursos para promover a reeducação sensoriomotora. 5 - Biomecânica do
Complexo articular do ombro e a importância da reeducação cinético funcional na recuperação pós
lesão do manguito rotador.
Fisioterapia / Cinesiologia e
Biomecânica / Cinesioterapia /
Estágio Supervisionado

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Fisioterapia com
01
T-10
Educação Física
Mestrado em
Fisioterapia
Temas: 1 - Estudos quantitativos na área da saúde. 2 - Estudos qualitativos na área da saúde. 3 Estudos de revisão narrativa e sistemática. 4 - Aplicabilidade dos testes paramétricos e não
paramétricos. 5 - Cálculo amostral, validade interna e validade externa.
Fisioterapia / Metodologia
Científica

Área/subárea de conhecimento
Fisioterapia /
Cardiorrespiratória / Estágio
Supervisionado

Nº de
vagas

02

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

T-40

Graduação em
Fisioterapia com
Especialização em
Fisioterapia

Educação Física

Temas: 1 - Avaliação Motora e Respiratória no Paciente Crítico. 2 - Recursos Fisioterápicos em
Pacientes sob Ventilação Espontânea. 3 - Reabilitação cardiovascular e fases do processo de
reabilitação. 4 - Fisioterapia na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica compensada e descompensada.
5 - Exercício físico como recurso terapêutico e as respostas agudas e crônicas do exercício físico no
sistema cardiovascular.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Fisioterapia / Pediatria / Estágio
Fisioterapia com
01
T-40
Educação Física
Supervisionado
Especialização em
Fisioterapia
Temas: 1 - Desenvolvimento neuropsicomotor típico e atípico. 2 - Manipulação e estimulação
precoce. 3 - Métodos e técnicas de avaliação em neuropediatria. 4 - Fisioterapia respiratória em
pediatria. 5 - Alterações musculoesqueléticas congênitas e fisioterapia.
Área/subárea de conhecimento
Fisioterapia / Reumatologia /
Estágio Supervisionado

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

01

T-40

Graduação em
Fisioterapia com

Área de
avaliação de
títulos
Educação Física

Especialização em
Fisioterapia
Temas: 1 - Artrite reumatoide, consequências nas AVDs e fisioterapia. 2 - Fisioterapia no Lupus
Eritematoso Sistêmico. 3 - Fisioterapia na Fibromialgia. 4 - Envelhecimento, implicações
osteoarticulares e fisioterapia. 5 - Fisioterapia na Esclerose Sistêmica.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Fisioterapia com
03
T-20
Educação Física
Especialização em
Fisioterapia
Temas: 1 - Abordagem fisioterápica em pacientes cirúrgicos após fratura óssea. 2 - Indicações
terapêuticas dos recursos eletrotermofototerápicos nas áreas da fisioterapia. 3 - Fisioterapia hospitalar
no paciente com hemiparesia pós AVE isquêmico. 4 - Fisioterapia e cuidados paliativos. 5 Aplicabilidade das técnicas manuais nas áreas da fisioterapia.
Fisioterapia / Estágio
Supervisionado

CURSO: ODONTOLOGIA
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Ciências Biológicas
Ciências
01
T-20
com Doutorado em
Biológicas II
Ciências Biológicas
Temas: 1 - Células Procarióticas e Eucarióticas e seu emprego na Odontologia. 2 - Conceitos de
biologia molecular e genética, e seu emprego na odontologia. 3 - Noções de Microbiologia e das
doenças bucais. 4 - Carboidratos e sua importância na saúde bucal. 5 - Ecossistema e Microbiota
Bucal.
Ciências Biológicas /
Microbiologia Aplicada

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Odontologia com
01
T-20
Odontologia
Doutorado em
Odontologia
Temas: 1 - Filmes Radiográficos e qualidade de uma radiografia. 2 - Processamento radiográfico e
técnicas intra orais. 3 - Técnica periapical pela Bissetriz e pelo paralelismo. 4 - Técnica interproximal
e oclusal. 5 - Radiografias extra bucais.
Odontologia / Radiologia
Odontológica

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Odontologia com
01
T-20
Odontologia
Doutorado em
Odontologia
Temas: 1 - O processo saúde doença. 2 - Carie Dentária. 3 - Câncer bucal. 4 - Sistema único de
Saúde, legislação, diretrizes e modelo assistencial do SUS. 5 - Biossegurança na área da Saúde.
Odontologia / Odontologia Social
e Preventiva

Área/subárea de conhecimento

Nº de

Regime de

Requisito mínimo

Área de

vagas

trabalho

para contratação

avaliação de
títulos

Bacharel em
Odontologia com
Odontologia
Doutorado
Temas: 1 - Nervo facial e trigêmeo. 2 - Irrigação e drenagem da cabeça e pescoço. 3 - Dentes
incisivos, anatomia e escultura. 4 - Dentes pré-molares, anatomia e escultura. 5 - Dentes molares,
anatomia e escultura.
Odontologia / Anatomia Oral,
Maxilofacial e Escultura dental

Área/subárea de conhecimento

01

T-20

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Odontologia com
Odontologia
Doutorado
Temas: 1 - Princípios gerais e fundamentais da cirurgia odontológica e as técnicas exodonticas de
dentes iruidos. 2 - Complicações relacionadas a exodontia e técnicas anestésicas. 3 - Urgências
médicas no consultório odontológico. 4 - Cirurgias pré-protéticas e de periápice. 5 - Cistos e
neoplasias do complexo maxilo-mandibular.
Odontologia / Cirurgia BucoMaxilo-Facial

Área/subárea de conhecimento

Odontologia / Clínica
Odontológica de Cirurgia BucoMaxilo-Facial

02

T-20

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

T-20

Bacharel em
Odontologia com
Especialização em
Cirurgia

Odontologia

01

Temas: 1 - Princípios gerais e fundamentais da cirurgia odontológica e as técnicas exodonticas de
dentes iruidos. 2 - Complicações relacionadas a exodontia e técnicas anestésicas. 3 - Urgências
médicas no consultório odontológico. 4 - Cirurgias pré-protéticas e de periápice. 5 - Cistos e
neoplasias do complexo maxilo-mandibular.

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Odontologia com
Odontologia / Odontopediatria
02
T-20
Odontologia
Doutorado em
Odontologia
Temas: 1 - Semiologia odontológica infantil. 2 - Anestesiologia em Odontopediatria. 3 - Radiologia
aplicada a odontopediatria. 4 - Traumatismos bucais em crianças. 5 - Terapia pulpar em dentes
decíduos.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Odontologia com
02
T-20
Odontologia
Especialização em
Ortodontia
Temas: 1 - Oclusão normal nas dentições decídua, mista e permanente. 2 - Classificação das más
Odontologia / Clínica
Odontológica de Ortodontia

oclusões dentárias de Angle. 3 - Etiologia das Más Oclusões dentárias. 4 - Crescimento e
desenvolvimento craniofacial pós-natal. 5 - Hábitos Bucais Deletérios.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Odontologia com
Odontologia / Periodontia
02
T-20
Odontologia
Doutorado em
Odontologia
Temas: 1 - Exames de pacientes com doença periodontal. 2 - Operatória periodontal. Raspagem e
alisamento radicular. 3 - Relações da periodontia com Endodontia, Ortodontia e prótese. 4 - Cirurgias
periodontais. 5 - Tratamento de dentes com envolvimento de furca.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Odontologia com
01
T-20
Odontologia
Especialização em
Periodontia
Temas: 1 - Gengivectomia e gengivoplastia. 2 - Terapia muco gengival. 3 - Bases biológicas para
implantodontia. 4 - Classificação atual das doenças periodontais. 5 - Alterações agudas do
periodonto.
Odontologia / Clínica
Odontológica em Periodontia

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Odontologia com
Odontologia / Dentística
03
T-20
Odontologia
Doutorado em
Odontologia
Temas: 1 - Princípios gerais do preparo cavitário. 2 - Amálgama – preparos cavitários convencionais
e complexos com envolvimento de cúspide, manipulação, restauração, escultura, acabamento e
polimento. 3 - Resina composta- preparos cavitários, manipulação, restauração, acabamento e
polimento. 4 - Clareamento de dentes tratados endodonticamente. 5 - Pinos intra canal pré-fabricados
e Núcleos de preenchimento.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Odontologia com
Odontologia / Endodontia
02
T-20
Doutorado em
Odontologia
Odontologia
Temas: 1 - Acesso a câmara pulpar e seu preparo. 2 - Odontometria e pulpectomia. 3 - Preparo
químico-mecânico do canal radicular. 4 - Traumatismo dentário. 5 - Falhas e incidentes em
Endodontia.

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de

títulos
Bacharel em
Odontologia / Clínica
Odontologia com
01
T-20
Odontológica de Endodontia
Especialização em
Odontologia
Endodontia
Temas: 1 - Rizogênese incompleta. 2 - Reabsorções dentais. 3 - Anatomia Interna dental. 4 Radiologia aplicada. 5 - Obturação do canal radicular.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Odontologia com
Odontologia / Prótese
03
T-20
Odontologia
Doutorado em
Odontologia
Temas: 1 - Classificação em Prótese total e parcial removível. 2 - Moldagem, delineamento e ajustes
das armações. 3 - Incorporação da prótese fixa, ajustes e revisões. 4 - Próteses sobre implantes. 5 Reconstrução de dentes tratados endodonticamente e provisionalização em prótese fixa.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Odontologia com
01
T-20
Odontologia
Especialização em
Prótese
Temas: 1 - Classificação em Prótese total e parcial removível. 2 - Moldagem, delineamento e ajustes
das armações. 3 - Incorporação da prótese fixa, ajustes e revisões. 4 - Próteses sobre implantes. 5 Reconstrução de dentes tratados endodonticamente e provisionalização em prótese fixa.
Odontologia / Clínica
Odontológica em Prótese

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Odontologia com
Odontologia / Ortodontia
02
T-20
Odontologia
Doutorado em
Odontologia
Temas: 1 - Oclusão nos seus aspectos de normalidade, nas suas diferentes fases do crescimento e
desenvolvimento. 2 - Dispositivos usados na prevenção e interceptação da má-oclusão. 3 - Oclusão
normal nas dentições decídua, mista e permanente. 4 - Classificação das más oclusões dentárias de
Angle. 5 - Etiologia das Más Oclusões dentárias.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Odontologia com
Odontologia / Implantodontia
02
T-20
Odontologia
Especialização em
Implantodontia
Temas: 1 - Introdução, Anatomia e bases biológicas em Implantodontia. 2 - Biossegurança. 3 - Plano
de tratamento em implantodontia. 4 - Biomateriais em implantodontia. 5 - Acidentes e complicações
em implantodontia

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO: DIREITO
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em Direito
Direito Civil
01
T-09
com Mestrado em
Direito
Direito
Temas: 1 - Posse. Conceito. Classificação. Teorias e sua proteção. 2 - Da propriedade. 3 - Dos
direitos reais de gozo ou fruição. 4 - Dos direitos reais de garantia. 5 - Dos direitos de vizinhança.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em Direito
Direito Processual Civil
01
T-09
com Mestrado em
Direito
Direito
Temas: 1 - Teoria geral da execução: introdução. Cognição e execução - Conceito de execução Aspectos gerais do Código e das execuções especiais. 2 - Tutela provisória e tutela definitiva: noções
gerais. 3 - Da execução das obrigações de fazer e de não fazer. 4 - Da defesa do devedor e suas
espécies. 5 - Da execução por quantia certa contra devedor insolvente.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em Filosofia
com Doutorado em
Filosofia Geral
01
T-09
Filosofia ou Bacharel
Direito
em Direito com
Doutorado em Direito
Temas: 1 - Filosofia - seus elementos característicos - Unidade, Universalidade, Exigência crítica. 2 Divisão de Filosofia - Seus temas principais; Teoria Geral do conhecimento: lógica e
ontognoseologia - Axiologia e Metafísica. 3 - As épocas filosóficas sob prisma gnoseológico. 4 Principais teorias sobre o valor. 5 - Situação do Direito no mundo da cultura - o Direito como objeto
da Filosofia.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em Direito
com Doutorado em
Direito
Direito
Temas: 1 - Direito Romano e Medieval: Direito romano e construções jurídicas medievais. 2 Formação dos Estados Nacionais Modernos e o direito. 3 - Brasil Imperial: Estrutura jurídica do
Brasil Império. Organização política e administrativa do Brasil Imperial. Liberalismo, direito e
escravidão. 4 - Formação dos Estados Nacionais e o direito. 5 - Direito Contemporâneo: Jus
positivismo. Cientificismo, codificações e formalismo.
História do Direito e Estágio
Supervisionado

Área/subárea de conhecimento

01

T-20

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em Direito
com Mestrado em
Direito
Direito
Temas: 1 - Fontes do Direito e Norma Jurídica. 2 - Sistema e Ordenamento Jurídico. 3 Hermenêutica Jurídica. 4 - Juízo de Valor e Juízo de Realidade. 5 - Direito e Moral, Direito e
Religião.
Teoria do Direito

01

T-09

CAMPUS LUIZ MENEGHEL
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Computação com
Ciência da
01
T-40
Mestrado em
Computação
Computação
Temas: 1 - Análise Sintática Descendente (top-down). 2 - Linguagens Regulares: Autômato Finito e
Autômato Finito Não Determinístico. 3 - Simplificação de Gramática Livre de Contexto. 4 Máquinas de Turing. 5 - Representações para geração de códigos intermediários de um Compilador.
Ciência da Computação / Teoria
da Computação

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Computação com
Ciência da
01
T-40
Mestrado em
Computação
Computação
Temas: 1 - Unidade central de processamento. 2 - Microarquitetura e microprogramação. 3 - Entrada
e saída. 4 - Sistema de arquivo. 5 - Gerência de memória.
Ciência da Computação /
Arquitetura de Sistemas de
Computação

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Computação com
Ciência da Computação / Ensino
01
T-40
Mestrado em
Educação
de Computação
Computação ou
Ensino ou Educação
Temas: 1 - Informática e sociedade. 2 - Didática aplicada à informática e especificidades do ensinoaprendizagem de informática. 3 - Teoria de aprendizagem e docência no contexto digital. 4 - Ensino à
distância. 5 - Produção de material digital.
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA
Área/subárea de conhecimento
Ciência Agrária / Medicina
Veterinária

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

01

T-20

Bacharel em Medicina
Veterinária com
Especialização em
Clínica Cirúrgica em

Área de
avaliação de
títulos
Medicina
Veterinária

Animais de
Companhia
Temas: 1 - Abordagem cirúrgica das neoplasias cutâneas em animais de companhia. 2 - Abordagem
cirúrgica do paciente com trauma abdominal em animais de companhia. 3 - Cirurgias reconstrutivas
em animais de companhia. 4 - Ruptura diafragmática em animais de companhia. 5 - Tratamento de
fraturas em animais de companhia.
Requisito mínimo
Área de avaliação
para contratação
de títulos
Bacharel em
Medicina Veterinária
ou Zootecnia ou
Agronomia com
Ciências Agrárias I
Ciência Agrária / Zootecnia
01
T-20
Mestrado em
Medicina Veterinária
ou Zootecnia ou
Agronomia
Temas: 1 - Metabolismo de Carboidratos em Ruminantes. 2 - Metabolismo de Proteína em não
Ruminantes. 3 - Manejo Nutricional de Suínos na Fase de Creche. 4 - Manejo de Pré Alojamento e
Alojamento para Frangos de corte. 5 - Manejo Nutricional de Bovinos Leiteiros.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CURSO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Ciências Biológicas
com Mestrado em
Ciências
Ciências Biológicas / Genética
01
T-12
Ciências Biológicas
Biológicas I
ou Mestrado em
Genética
Temas: 1 - Material genético: identificação, estrutura, composição química. 2 - PCR. 3 Recombinação gênica. 4 - Alterações cromossômicas em humanos. 5 - Genética na prática da
assistência à saúde.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Ciências Biológicas
ou em Agronomia
Com Doutorado em
Ciências
Ciências Biológicas / Genética
01
T-20
Ciências Biológicas
Biológicas I
ou Doutorado em
Genética ou
Doutorado em
Agronomia
Temas: 1 - Meiose. 2 - Mendelismo e probabilidade. 3 - Ligação gênica e mapeamento. 4 Melhoramento de autógamas. 5 - Evolução das espécies cultivadas.
CURSO: ENFERMAGEM
Área/subárea de conhecimento

Nº de

Regime de

Requisito mínimo

Área de

vagas

trabalho

para contratação

avaliação de
títulos

Graduação em
Enfermagem com
Enfermagem Perioperatória,
Mestrado em
Central de Materiais e
01
T-34
Enfermagem
Enfermagem ou em
Esterilização
Saúde Coletiva ou em
Ciências da Saúde
Temas: 1 - Evolução histórica da cirurgia, classificação do tratamento cirúrgico e terminologia
cirúrgica. 2 - Centro de material e esterilização: conceito, organização, estrutura física e dinâmica. 3 Métodos de esterilização e controle. 4 - Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória
(SAEP): histórico, conceito e etapas. 5 - Período Pós-operatório: (RA) histórico, organização,
equipamentos e assistência de enfermagem.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Enfermagem com
Enfermagem / Práticas Clínicas
Mestrado em
01
T-34
Enfermagem
em Alta Complexidade
Enfermagem ou em
Saúde Coletiva ou em
Ciências da Saúde
Temas: 1 - Assistência de Enfermagem ao Paciente com Insuficiência Respiratória Aguda. 2 Assistência de Enfermagem ao Paciente com Infarto Agudo do Miocárdio. 3 - Assistência de
Enfermagem ao Paciente com Acidente Vascular Encefálico. 4 - Assistência de Enfermagem ao
Paciente em Choque. 5 - Assistência de Enfermagem ao Paciente Politraumatizado.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Enfermagem com
Enfermagem / Fundamentos
Mestrado em
Práticos para o Cuidado de
01
T-34
Enfermagem
Enfermagem ou em
Enfermagem
Saúde Coletiva ou em
Ciências da Saúde
Temas: 1 - Preparo e administração de medicamentos por via endovenosa. 2 - Sistematização da
Assistência de Enfermagem ao adulto hospitalizado. 3 - Inserção e cuidados com cateterismo
nasoenteral. 4 - Inserção e cuidados com cateterismo vesical de demora. 5 - Prevenção de infecção
relacionada a cateter venoso periférico.
CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO: CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Matemática /
Matemática com
Matemática / Estatística
01
T-24
Probabilidade e
Especialização em
Estatística
Matemática
Temas: 1 - Medidas de Dispersão. Introdução. 2 - Análise de variância. 3 - Introdução a

probabilidade. 4 - Aplicações das Funções: Função Demanda; Função Oferta; Função Receita Total;
Função Custo Total; Função Lucro Total. 5 - Ponto de Equilíbrio; Ponto de Nivelamento (BreakEven Point).
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Licenciatura em
Linguística e
Letras com Mestrado
Literatura
em Letras
Temas: 1 - Metodologia da Pesquisa: Metodologia Científica. Tipologia de Pesquisa. Normas da
ABNT. 2 - Etapas de Elaboração do Projeto de Pesquisa. Estrutura do Trabalho Científico.
Metodologia do Trabalho Científico: Conceitos Fundamentais. 3 - Produção de Textos e Trabalhos
Técnico-Científicos. 4 - Fontes e a coleta de dados: Internet. Bibliotecas Virtuais. Revistas
Científicas. Análise e apresentação dos dados. 5 - Planejamento de pesquisa em economia.
Letras / Metodologia da Pesquisa

01

T-12

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Matemática /
Matemática com
01
T-24
Probabilidade e
Especialização em
Estatística
Matemática
Temas: 1 - Valor presente - VP, Valor presente de um conjunto de fluxos de caixa. 2 - Aplicações de
Juros Simples: taxa de desconto versus taxa de rentabilidade e Desconto de Duplicatas. 3 Equivalência de Fluxo de caixa e de Taxa de juros. 4 - Aplicações das Funções: Função Demanda;
Função Oferta; Função Receita Total; Função Custo Total; Função Lucro Total. 5 - Ponto de
Equilíbrio; Ponto de Nivelamento (Break-Even Point).
Matemática / Matemática
Financeira

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Economia com
Economia / Teoria Econômica
01
T-20
Economia
Mestrado em
Economia
Temas: 1 - A Teoria do valor-utilidade e a teoria do valor-trabalho. 2 - Barreiras estruturais à entrada
e seus efeitos sobre o grau de concentração dos mercados. 3 - Mercado cambial, taxa de câmbio,
controles de câmbio e sistemas monetários e sistemas cambiais. 4 - Os objetivos do I e do II Plano
Nacional de Desenvolvimento (PND) no que diz respeito aos investimentos para crescimento
industrial brasileiro. 5 - O impacto dos choques externos e desestruturação da Economia Brasileira no
início da década de 1980.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em Direito
com Mestrado em
Direito
Direito
Temas: 1 - Princípios Constitucionais Tributários. 2 - Competência Tributária. 3 - Administração
Tributária. 4 - Constituição Federal e Código Tributário Nacional. 5 - Planejamento Tributário
(Gestão Tributária nas Empresas).
Direito / Direito Tributário

01

T-20

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Área de
avaliação de
títulos
Administração
Bacharel em
Pública e de
Administração / Ciências
Contabilidade com
Empresas,
01
T-34
Contábeis / Contabilidade Geral
Especialização em
Ciências
Contabilidade
Contábeis e
Turismo
Temas: 1 – Controladoria. 2 - Contabilidade do Agronegócio. 3 - Contabilidade Gerencial. 4Contabilidade Tributária. 5 - Contabilidade Comercial.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos
Administração
Bacharel em
Pública e de
Administração / Ciências
Contabilidade com
Empresas,
01
T-28
Contábeis / Contabilidade Geral
Especialização em
Ciências
Contabilidade
Contábeis e
Turismo
Temas: 1 - Controladoria. 2 - Contabilidade do Agronegócio. 3 - Contabilidade Gerencial. 4Contabilidade Tributária. 5 - Contabilidade Comercial.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

CURSO: ADMINISTRAÇÃO
Área/subárea de conhecimento

Área de
avaliação de
títulos

Bacharel em
Psicologia / Psicologia do
Psicologia com
01
T-20
Psicologia
Trabalho e Organizacional
Mestrado em
Psicologia
Temas: 1 - Psicologia Cognitiva e o Modelo de Processamento de Informação. 2 - Estudo do
comportamento organizacional em seus diferentes níveis de análise micro, meso e macro
organizacional. 3 - O processo de diagnóstico organizacional: identificação de problemas na
organização e propostas de intervenção, enfatizando recrutamento, seleção e treinamento de pessoal.
4 - Motivação e Liderança: Conceito. O fenômeno da liderança. Características do líder e dos grupos.
Diferentes estilos de liderança. 5 - Capital intelectual. Cultura e clima organizacional. Noções de
gestão de conhecimento.
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO
CURSO: PEDAGOGIA
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em
Pedagogia com
Pedagogia / Docência
01
T-40
Educação
Especialização em
Educação
Temas: 1 - A Relação da didática com a Educação, Pedagogia e a Formação do Professor. 2 - A
Organização do trabalho pedagógico na educação infantil. 3 - A Organização do Ensino nos anos
Iniciais do Ensino Fundamental I. 4 - O estágio na formação docente. 5 - Planejamento e Avaliação

na Educação Básica.
CURSO: GEOGRAFIA
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Licenciatura em
Geografia com
Geografia / Geografia Humana
02
T-20
Geografia
Mestrado em
Geografia
Temas: 1 - Movimentos migratórios mundiais. 2 - Questão agrária brasileira no século XXI. 3 Processos atuais de regionalização mundial. 4 - Aspectos geográficos brasileiros. 5 - Aspectos
geopolíticos do território brasileiro.
CURSO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Licenciatura em
Ciências Biológicas
com Mestrado em
Ciências
Ciências Biológicas / Morfologia
01
T-24
Ciências Fisiológicas
Biológicas II
ou Ciências
Morfológicas ou em
Anatomia Humana
Temas: 1 - Sistema respiratório. 2 - Sistema Digestório. 3 - Tecido Ósseo. 4 - Sistema de
Endomembranas. 5 - Citoesqueleto.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Graduação em Física
ou em Matemática,
todos com Mestrado
em Matemática ou
Ciências / Ensino de Ciências
Ensino
01
T-20
Mestrado em Ensino
ou Mestrado em
Educação ou
Mestrado em Física
Temas: 1 - O sistema solar e seus objetos astronômicos. 2 - Fenômenos astronômicos básicos:
eclipses, fases da lua, marés e estações do ano. 3 - Medidas de grandezas físicas. 4 - Contribuições do
enfoque histórico, filosófico e sociológico da Ciência no Ensino de Ciências e Biologia. 5 - Funções
de uma variável: domínio, imagem, gráficos.
Área/subárea de conhecimento
Psicologia / Psicologia do Ensino
e da Aprendizagem

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

01

T-20

Graduação em
Psicologia com
Mestrado em
Psicologia ou
Mestrado em
Educação ou

Área de
avaliação de
títulos
Ensino

Mestrado em Ensino
Temas: 1 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 2 - Alunos com Necessidades
Educativas Especiais e a Inclusão Escolar. 3 - Psicologia da Educação e sua contribuição para a
formação docente. 4 - Políticas públicas em direitos humanos. 5 - Noções de Neurociência e sua
relação com a Educação.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Licenciatura em
Ciências Biológicas
com Mestrado em
Zoologia, Mestrado
em Ecologia,
Mestrado em Ecologia
e Limnologia,
Ciências Biológicas / Ecologia
01
T-20
Mestrado em Ecologia Biodiversidade
e Biodiversidade,
Mestrado em Manejo
e Recursos Naturais,
Mestrado em Ecologia
e Conservação ou
Mestrado em Ecologia
e Recursos Naturais
Temas: 1 - A Ecologia da Paisagem. 2 - As Sucessões Ecológicas. 3 - O Fluxo de Energia e Matéria
Através do Ecossistema. 4 - Invasões Biológicas em Ecossistemas Aquáticos Continentais. 5 Relações Interespecíficas nos Animais.
Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Licenciatura em
Ciências Biológicas
Ciências
01
T-20
com Doutorado em
Biológicas III
Microbiologia
Temas: 1 - Citologia bacteriana. 2 - Crescimento microbiano. 3 - Metabolismo energético
microbiano. 4 - Antimicrobianos. 5 - Biorremediação.
Ciências Biológicas /
Microbiologia

Área/subárea de conhecimento

Nº de
vagas

Regime de
trabalho

Requisito mínimo
para contratação

Área de
avaliação de
títulos

Licenciatura em
Ciências Biológicas
Ciências
Ciências Biológicas / Genética
01
T-34
com Doutorado em
Biológicas I
Genética
Temas: 1 - Transcrição em procarioto. 2 - Sequenciamento de DNA e exemplos de aplicação Método de Sanger. 3 - Controle da expressão gênica em procarioto (Óperon Iac). 4 - Genética de
Populações - o Modelo de Hardy-Weinberg. 5 - Ligação Gênica.
CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES
CURSO: LICENCIATURA EM LETRAS
Área/subárea de conhecimento

Nº de

Regime de

Requisito mínimo

Área de

vagas

trabalho

para contratação

avaliação de
títulos

Licenciatura em
Letras com Mestrado
Letras / Línguas Estrangeiras
Linguística e
01
T-40
em Letras ou
Modernas / Língua Inglesa
Literatura
Mestrado em Estudos
da Linguagem
Temas: 1 - English Language Literature as a tool for the teaching of English for undergraduate
students. 2 - Oral comprehension and production from a genre perspective of teaching the English
Language. 3 - Written comprehension and production from a genre perspective of teaching the
English Language. 4 – Preparing pre-service English teachers: the role of the Practicum Period. 5 Educational policies for the English Language Teaching: perspectives and ideological foundations.

ANEXO II – PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA
DATA DA AVALIAÇÃO
CENTRO DE ESTUDOS
ÁREA DE CONHECIMENTO
TEMA SORTEADO
CANDIDATO
AVALIADOR
ASSINATURA
CRITÉRIOS

SUB-ITENS

I
Apresentação

Coerência e adequação com o tema sorteado
Introdução
Desenvolvimento
Conclusão
Citações e Referências bibliográficas

NOTAS
REF.
0,30
0,40
0,50
0,50
0,30

Organização

0,90

Conhecimento e domínio
Objetividade e Capacidade de síntese
Contextualização
Desenvolvimento
Nível de aprofundamento

0,90
0,90
0,90
0,90
1,50

Clareza na exposição de ideias
Uso da Linguagem (gramatical e cientifica)
Correção Gramatical

0,70
0,60
0,70

NOTAS
ATRIB.

Limite: 2,00

II
Conteúdo

Limite: 6,00
III
Linguagem

Limite: 2,00
TOTAL
OBS.: Todos os itens deste anexo, devem ser preenchidos pelos membros da banca examinadora
(individualmente). Indicar o item a que se refere(m) a(s) observação(ões).
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ANEXO III – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA COM ARGUIÇÃO
Candidato(a):______________________________________________________________________
Área/Subárea: __________________________________________ Centro de Estudos: __________
Tema da Aula: ____________________________________________________________________
Data: ___/ ____/ ______ Duração: _______minutos. Início: ____________ Término: ___________
1. Plano de Aula

Limite

1.1 Adequação dos Objetivos

0,40

1.2 Dados Essenciais do Conteúdo

0,20

1.3 Seleção dos Procedimentos didáticos

0,20

1.4 Propriedades dos Instrumentos de Verificação aos Objetivos Propostos

0,20

1.5 Indicações das Referências

0,20

Subtotal

1,20

2. Desenvolvimento

Limite

2.1 Introdução

0,60

2.2 Apresentação Sequencial do Conteúdo

0,80

2.3 Relevância dos Dados em Função dos Objetivos

0,70

2.4 Atualidade das Informações

0,80

2.5 Exatidão, Domínio e Segurança na Exposição dos Conteúdos

2,00

Nota

Nota

2.6 Exposição Clara e Objetiva com Dicção Correta, Fluência e Adequação 0,70
da Linguagem
2.7 Variação de Procedimentos Didáticos

0,70

2.8 Síntese Integradora: Revisão, Aplicação e Utilidade da Informação e 0,80
instrumentos de verificação
2.9 Adequação ao tempo Disponível

0,50

Subtotal

7,60

3. Arguição

Limite

3.1 Informações Corretas

0,40

3.2 Relação com Áreas Correlatas

0,40

3.3 Argumentação Segura

0,40

Subtotal

1,20

Nota

TOTAL
10,00
Obs.: indicar o item a que se refere(m) a(s) observação(ões)._______________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Presidente

1º Examinador

2º Examinador

ANEXO IV - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Candidato: __________________________________________________________________________
Área/Subárea de conhecimento: _________________________________________________________
Centro de Estudos: ___________________________________________________________________
LIMITE
VALOR
PES
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA*
UNIDADE MÁXIM
MÁXIM
TOTAL
O
O
O
Nº de curso 1
400
400
1.1 Doutorado
1.2 Mestrado
Nº de curso 1
300
300
Nº de curso 1
50
50
1.3 Especialização Lato sensu
*Pontuar apenas a maior titulação comprovada pelo candidato
LIMITE: 400
LIMITE
VALOR
PES
2. ATUAÇÃO PROFISSIONAL
UNIDADE MÁXIM
MÁXIM
TOTAL
O
O
O
2.1 Docência na educação básica ou na Nº de anos
10
14
140
graduação
(não
computar
período
concomitante)
2.3 Docência na pós-graduação stricto- Nº de
10
16
160
sensu
semestres
2.4 Experiência profissional não-docente Nº de anos
10
12
120
na área
2.5 Orientação concluída de PIBIC, PIBIT, Nº de anos
05
06
030
PIBEX ou TCC de curso de graduação
2.6 Orientação concluída de dissertação de Nº de
05
12
060
mestrado
orientação
2.7 Orientação concluída de tese de Nº de
05
15
075
doutorado
orientação
2.8 Coordenação de cursos de graduação Nº de anos
04
05
020
ou pós-graduação
LIMITE: 400
LIMITE
VALOR
3. TRABALHOS E PUBLICAÇÕES NA
PES
UNIDADE MÁXIM
MÁXIM
TOTAL
ÁREA
O
O
O
3.1 Livros publicado: autor ou coautor
Nº de livros 02
40
080
3.2 Livros publicado: organizador ou Nº de livros 03
20
060
tradutor
3.3 Capítulos de livros: autor
Nº de
04
10
040
capítulos
3.4 Artigos em revistas científicas Nº de artigos 08
15
120
indexadas no QUALIS A1 ou A2
3.5 Artigos em revistas científicas Nº de artigos 08
10
080
indexadas no QUALIS B1 ou B2
3.6 Artigos em revistas científicas Nº de artigos 08
05
040
indexadas no QUALIS B3, B4 ou B5.
LIMITE: 200
TOTAL:
TOTAL/10:
Nota Final Avaliação de títulos:

Presidente

1º Examinador

2º Examinador

ANEXO V - CRONOGRAMA DO TESTE SELETIVO
ATIVIDADE
Publicação do edital de abertura das inscrições

DATAS
30/12/2018

Período de Inscrições via internet

02/01/2019 a 20/01/2019

Período de solicitação da isenção da taxa de inscrição

02/01/2019 a 13/01/2019

Período para solicitação de condições especiais

02/01/2019 a 13/01/2019

Publicação do edital de homologação das isenções

15/01/2019

Publicação do edital de homologação das condições especiais

15/01/2019

Recursos contra a não homologação das isenções

16/01/2019 e 17/01/2019

Recursos contra a não homologação das condições especiais

16/01/2019 e 17/01/2019

Edital de resultado do recurso contra a não homologação

18/01/2019

Edital de resultado do recurso contra a não homologação das condições
especiais

18/01/2019

Prazo para pagamento da taxa de inscrição (boleto)

21/01/2019

Edital de homologação das inscrições

23/01/2019

Período de recurso contra a não homologação das inscrições

24/01/2019 e 25/01/2019

Resultado da análise dos Recursos

28/01/2019

Publicação dos componentes das bancas examinadoras

28/01/2019

Período de recurso de impugnação da banca examinadora

29/01/2019 e 30/01/2019

Resultado de impugnação da banca examinadora

31/01/2019

Prova escrita

06/02/2019

Sorteio do tema para a prova didática

13/02/2019 e 14/02/2019

Avaliação da prova escrita pela banca examinadora

07/02/2019 e 08/02/2019

Resultado da prova escrita

11/02/2019

Prova didática

14/02/2019 e 15/02/2019

Entrega de currículo lattes documentado para a Comissão

14/02/2019 e 15/02/2019

Avaliação dos títulos pela banca examinadora

14/02/2019 e 15/02/2019

Resultado final

18/02/2019

Período de recurso de resultado final

19/02/2019 e 20/02/2019

Análise de recurso

21/02/2019 e 22/02/2019

Resultado do recurso
Convocação dos aprovados para contratação

25/02/2019
A partir de 26/02/2019

