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EDITAL Nº. 002/2020 – PRÓ-REITORIA ACADÊMICA E DE P LANEJAMENTO – 

UNIGUAIRACÁ 

 

HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES, DIVULGAÇÃO DO PONTO SORT EADO E 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO TESTE SELETIVO PARA ADM ISSÃO DE 

PROFESSOR NÃO TITULAR 

 

O PRÓ-REITOR ACADÊMICO E DE PLANEJAMENTO, DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO GUAIRACÁ - UNIGUAIRACÁ, no 
uso de suas atribuições legais, torna pública a homologação de 
inscritos, o ponto sorteado e cronograma de realização da prova 
didática do Teste Seletivo para Admissão de Professores Não 
Titulares, no Centro Universitário Guairacá, conforme Edital de 
Abertura nº 001/2020 – Pró-Reitoria Acadêmica e de Planejamento – 
UNIGUAIRACÁ. 

 

 

1. Das inscrições homologadas: 

1.1. Conforme previsto no Edital de Abertura nº 001/2020 – Pró-Reitoria Acadêmica e de 

Planejamento – UNIGUAIRACÁ, e de acordo com as inscrições recebidas, fica homologada 

as inscrições dos (as) seguintes candidatos (as), considerado (a) apto (a) a realizar a Prova 

Didática do Teste Seletivo em pauta: 

 

a) Esther Devantier Mendes – Inscrição Protocolo nº 4977/2020, de 30 de outubro de 2020. 

 

2. Do local, data e horário de realização do Teste Seletivo: 

2.1. O Teste Seletivo será realizado no dia 06 de novembro de 2020, na sede do Centro 

Universitário Guairacá, em Guarapuava – PR, às 15 horas, no Laboratório de Criatividade (2º 

andar). 

 

3. Ponto sorteado: 

3.1. Conforme previsto no Edital de Abertura nº 001/2020 – Pró-Reitoria Acadêmica e de 

Planejamento – UNIGUAIRACÁ, e de acordo com o listado no Anexo II do referido Edital 

de Abertura, o ponto sorteado foi “1. História e Definição da Anatomia Descritiva de 

Animais Domésticos”.  
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4. Da prova: 

4.1. A prova didática, de caráter público e eliminatório, será avaliada: coerência, 

conhecimento do conteúdo determinado, interdisciplinaridade, utilização de recursos 

audiovisuais/tecnológicos, organização do tempo, bibliografia e estruturação do plano de aula. 

4.2. A prova didática consta de uma preleção, em nível superior, com duração de 30 (trinta) 

minutos, sobre o ponto sorteado e citado no item 3.1 deste edital. O candidato deve 

apresentar um plano de aula, em 3 (três) vias, à banca examinadora. 

4.3. Os recursos didáticos a serem utilizados na prova didática são de responsabilidade e de 

livre escolha do candidato. A UniGuairacá disponibiliza apenas projetor (data-show), tela de 

projeção, quadro negro, giz, e apagador. 

 

5. Da média para aprovação: 

5.1. A nota mínima para aprovação na prova didática é igual ou superior a 7 (sete), na escala 

de 0 (zero) a 10 (dez). 

5.2. Em caso de empate entre dois ou mais candidatos que concorrem à mesma área ou 

matéria, terão preferência àquele com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme 

dispõe o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 10.741/2003. Persistindo o empate ou em caso 

de não haver candidato na situação prevista no dispositivo legal em comento, terá preferência 

para efeito de desempate o candidato que, na seguinte ordem: 

a) tiver maior tempo de docência no Ensino Superior; 

b) tiver maior titulação. 

 

6. Disposições Gerais: 

6.1. Além da Área/Subárea para a qual foi aprovado, o candidato classificado e contratado 

poderá, eventualmente, assumir aulas de Área/Subárea correlata. 

6.2. A classificação do candidato não assegurará o direito ao seu ingresso automático no cargo 

para o qual se habilitou, mas apenas a expectativa de nele ser investido. A UNIGUAIRACÁ 

reserva-se o direito de chamar os habilitados na medida das necessidades da Administração. 

 

Guarapuava, 04 de novembro de 2020. 

 


