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COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

 

 

EDITAL Nº 022/2021-COGEPS 

 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA 

PARTICIPAÇÃO NA PROVA DIDÁTICA COM 

ARGUIÇÃO DO 3º PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO – CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR, EDUCAÇÃO 

ESPECIAL, 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 disposto no item 1.10 e 1.13 do Edital  de abertura nº 113/2020-GRE, de 

10/12/2020 e item 9.3 e 10.13 do Edital nº 014/2020-GRE, de 17/02/2020; 

 

         TORNA PÚBLICO: 

 

Art. 1º - A convocação dos candidatos para participação na  Prova Didática com 

Arguição do  PSS3-2020 – Educação Especial. 

 

Art. 2º - Os candidatos às 9h, do dia 23/02/2021, devem assistir ao Sorteio de um único 

número de ponto dentre os cinco (05) da listagem do conteúdo programático para a 

prova didática com arguição publicados no item 1.10 do edital de abertura, que servirá 

para todos os inscritos no PSS3-2020, dispensando a presença dos candidatos nesse ato. 

 

Art. 3º - A COGEPS realizará o procedimento para o sorteio do ponto com transmissão 

em tempo real no endereço:  https://www.facebook.com/unioesteoficial/live/, e o 

resultado será publicado no site: https://www.unioeste.br/portal/interno/docente-

pss/1088-2020/56410-3-pss-2020-docentes. 

 

Art. 4º - O Local para a Prova Didática com Arguição será no  Campus de Cascavel, 

independentemente da opção da vaga ser para outra cidade/campus. 

 

Art. 5º - Os candidatos deverão estar presentes as 08:00h do primeiro dia de provas, 

respectivamente, para o sorteio da ordem de apresentação da  Prova Didática com 

Arguição, que terá início as 8h30 de forma presencial, nas respectivas datas: 

1.  Opção da Vaga: Campus de Foz do Iguaçu e Campus de Francisco Beltrão Prédio 

Local: Campus de Cascavel - Prédio Antigo – Bloco “A” – Sala 02  

Nas datas de 24 e 25 de fevereiro de 2021. 

https://www.facebook.com/unioesteoficial/live/
https://www.unioeste.br/portal/interno/docente-pss/1088-2020/56410-3-pss-2020-docentes
https://www.unioeste.br/portal/interno/docente-pss/1088-2020/56410-3-pss-2020-docentes
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2.  Opção da Vaga: Campus de Toledo e Campus Marechal Cândido Rondon  

Local: Campus de Cascavel - Prédio Antigo – Bloco “A” Sala 01  

Nas datas de 24 e 25 de fevereiro de 2021. 

 

3.  Opção da Vaga: Campus de Cascavel  

Local: Campus de Cascavel - Prédio Antigo – Bloco “C” – Sala 01  

Nas datas de 25 e 26 de fevereiro de 2021. 

 

Art. 6º - O candidato que não comparecer na prova didática com arguição, mesmo 

que tenha assinado a listagem de presença da ordem de apresentação ou não 

entregar o plano de aula no início da prova didática receberá nota 0,00 (zero) no mapa 

de notas e, automaticamente, será desclassificado. 

 

Art. 7º - Para a Prova Didática com Arguição a UNIOESTE, por meio da Coordenação, 

adotará medidas a evitar o risco de contaminação da COVID-19 tais como: 

a) O candidato com suspeita ou contaminado pelo “Coronavirus” estará impedido de 

participação e será desclassificado. Nesse caso, devidamente comprovado o 

candidato poderá solicitar devolução da sua taxa de inscrição. 

b) Fiscalizar o distanciamento mínimo entre pessoas de 1,50m;  

c) Visando reduzir a aglomeração e agilizar o deslocamento dos candidatos, serão 

feitas sinalizações de acesso as salas de provas; 

d) Monitorar o uso correto e obrigatório das máscaras, as quais somente serão retiradas 

para identificação do candidato; 

e) Distribuir os candidatos em espaço com ampla ventilação, de modo a ocupar até 

30% da lotação máxima da sala. 

f) Todos os equipamentos de acesso do candidato serão previamente higienizados 

com uso de álcool líquido ou álcool gel 70%; 

g) Disponibilizar frascos de álcool gel em todas as salas, bem como nos banheiros e 

corredores, em quantidade suficiente à demanda; 

h) Orientar os candidatos para que se retirem de imediato do local no final das 

atividades, inibindo qualquer aglomeração; 

i) Outras medidas de prevenção podem ser implementadas no local da prova. 

Publique-se e Cumpra-se. 

 

Cascavel, 19 de fevereiro de 2021. 

 

 

Carlos Alberto Piacenti  

Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos  


