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COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

EDITAL Nº 024/2021-COGEPS 

RETIFICAR O EDITAL Nº 015/2021-COGEPS, DE 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E 

INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA DIDÁTICA 

COM ARGUIÇÃO DO 2º PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO – PSS2-2020,  PARA 

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR POR PRAZO DETERMINADO. 

 

O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas atribuições estatutárias e 

regimentais e considerando: 

- o Edital  nº 025/2021-GRE de 24/02/2021; 

- o Edital de homologação das inscrições  nº 015/2021-COGEPS, de 04/02/2021  

- o Edital de abertura  nº 112/2020-GRE, de 10/10/2020, nos itens: 

6.4 – Antes de realizar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve certificar-se 

de que preenche ou preencherá até a convocação, se for o caso, todos os requisitos 

exigidos para a participação neste Processo de Seleção, pois não será devolvido o valor 

da taxa de inscrição. 

6.5 – O candidato pode inscrever-se em até duas vagas, no mesmo Campus, sendo 

validadas as duas últimas inscrições com as respectivas taxas pagas ou isentas, mediante 

a escolha das áreas de conhecimento ou matéria citada no Anexo I. 

 

TORNA PÚBLICO: 

Art. 1º - Retificação do Edital nº 015/2021 de  homologação das inscrições para 

PSS2-2020, e informações sobre a prova didática com arguição, modo remoto. 

Art. 2º - Fica sem efeito as homologações das inscrições a seguir relacionadas por 

não atendem ao disposto no 6.5 do Edital de abertura nº 112/2020-GRE: 

1. Campus de Cascavel   

  Área: Letras Língua Inglesa e Prática de Ensino de língua Inglesa 

Inscrição nº  Candidato 

93.709 Rodrigo Smaha Lopes 

 

2. Campus de Marechal Cândido Rondon 

Área: Língua Portuguesa e Prática de Ensino de Língua Portuguesa 

Inscrição nº  Candidato 

90.965 Aline de Lima Benevides  

Art. 3º - A COGEPS publicará até dia 12/03/2021, edital informando aos candidatos 

com inscrições homologadas, respectivamente, por campus, área/matéria o link 
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de acesso a sala virtual, considerando as alterações do cronograma e do modo 

de apresentação remoto da prova didática com arguição, publicadas pelo Edital 

nº 025/2021-GRE, de 24/02/2021. 

Art. 4º - Os candidatos com inscrições homologadas também receberão até 

12/03/2021, no seu e-mail cadastrado quando da inscrição,  o link de acesso a sua 

sala virtual, respectivamente ao campus e área/matéria.  

Art. 5º - Demais informações do Edital nº 015/2021, permanecem inalteradas. 

 

Publique-se e Cumpra-se. 

 

Cascavel, 25 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Carlos Alberto Piacenti  

Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos  

 


