
 
 

GABINETE DA REITORIA 

 

EDITAL Nº 039/2021-GRE 

ALTERA PARTE DO EDITAL Nº 113/2020-
GRE, RELATIVO À REALIZAÇÃO DA PROVA 
DIDÁTICA COM ARGUIÇÃO DO 3º 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
PSS3-2020 E DEFINE NOVO CRONOGRAMA 
DE ATIVIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE 
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR POR 
TEMPO DETERMINADO NA UNIOESTE. 

 

O Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná –UNIOESTE, 
no uso das atribuições legais e estatutárias, considerando: 

- a realização da prova didática com arguição prevista 
presencialmente conforme parte do cronograma, Anexo IV do Edital de Abertura 
nº 113/2020-GRE, de 10/12/2020; 

- o número de candidatos inscritos, a necessidade de mobilizar 
servidores, candidatos, de adequar bancas examinadoras que atendam aos 
requisitos de titulação e não conflito de interesse; 

- os alertas das autoridades sanitárias em relação ao colapso causado 
pela pandemia da COVID-19, 

TORNA PÚBLICO: 
 
Art. 1º - A alteração de parte do Edital nº 113/2020-GRE, de abertura 

do 3º Processo Seletivo Simplificado – PSS3-2020, para contratação de 

professor de ensino superior por tempo determinado na UNIOESTE, afim de 

possibilitar à realização remota da Prova Didática com Arguição, conforme 

novo cronograma a partir da Prova Didática, item 6.1, conforme nova redação 

dos itens a seguir: 

9.  DAS ETAPAS DE PROVAS/AVALIAÇÃO 

9.1 – O PSS3-2020 constitui-se das seguintes etapas de provas/avaliação: 

a) primeira etapa - prova didática com arguição; de caráter eliminatório e 

classificatório, no modo remoto (online), não presencial. 



 
 

b) segunda etapa - avaliação do currículo. 

9.2 – A prova didática com arguição tem caráter eliminatório e classificatório e a 

nota mínima para aprovação deve ser sete (7,0) inteiros e, a avaliação do 

currículo tem caráter classificatório. 

9.3 – A COGEPS sorteará um único número de ponto do Conteúdo Programático 

que será válido para todos os campi, independentemente para onde a vaga é 

ofertada na data e horário estabelecido no cronograma anexo deste edital, 

dispensando a presença dos candidatos. Os candidatos poderão acompanhar o 

sorteio do ponto em tempo real, que será transmitido na página do facebook da 

Unioeste, no endereço: https://www.facebook.com/unioesteoficial/live/. E 

publicado em Edital no endereço: 

https://www.unioeste.br/portal/interno/docente-pss/1088-2020/56410-3-pss-

2020-docentes. 

9.4 – O conteúdo programático a ser exigido nas provas do PSS3-2020, para as 

vagas de determinada área de conhecimento ou matéria, é composto por cinco 

(05) pontos e publicado no Anexo I do edital de abertura. 

 9.5. Não haverá segunda chamada para a prova didática com arguição, 

independente do motivo. 

9.6 – Para a participação no PSS3-2020, o candidato antes de iniciar a sua prova 

didática deverá apresentar no vídeo para a banca seu documento oficial de 

identidade com foto e de antemão, autorizar a banca a gravar a aula, sendo que 

a recusa dessa gravação, o inabilita a qualquer solicitação de recurso. 

9.7 – As provas serão realizadas em língua portuguesa. 

 

10. PRIMEIRA ETAPA - DA PROVA DIDÁTICA COM ARGUIÇÃO 

10.1 – A prova didática com arguição, de caráter eliminatório e classificatório, é 

aquela em que o candidato profere aula com arguição sobre o tema do número 

do ponto sorteado da listagem do conteúdo programático, idêntico para todos os 

candidatos (da área de conhecimento ou matéria daquele Campus), será 

realizada de forma remota, online, (não presencial), pela plataforma - 

Microsoft Teams no site da Unioeste. 

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


 
 

10.2 – Podem participar da prova didática com arguição somente os candidatos 

com inscrição homologada. 

10.3 – A ordem de apresentação da aula, prova didática com arguição, para 

cada área de conhecimento/matéria será por ordem alfabética do primeiro 

nome do candidato e a não apresentação, nos horários estabelecidos no 

cronograma de atividades anexo deste edital, implicará em sua desclassificação. 

10.4 – Fica assegurado a cada candidato um prazo mínimo de doze (12) horas, 

a partir do horário do sorteio do número do ponto, para a sua apresentação para 

a prova didática com arguição, salvo caso em que a antecipação venha a ser 

solicitada, formalmente, pelo próprio candidato, consentida pela Banca 

Examinadora e pelos demais candidatos. 

10.5 – A prova didática com arguição inicia-se pela ordem alfabética pelo 

primeiro nome do candidato, às 8h30min, da data estabelecida no novo 

cronograma de atividades, anexo único deste Edital. 

10.6 – É vedado ao candidato assistir à prova didática com arguição de outro 

candidato, as aulas não serão abertas ao público, serão gravadas. 

10.7 – Na prova didática com arguição, cada candidato é avaliado sob os 

parâmetros estabelecidos no artigo 44 e pelos critérios do Anexo XIII da 

Resolução nº 235/2016-CEPE, postada no site da inscrição. 

10.8 – Os recursos didáticos a serem utilizados na apresentação online são de 

livre escolha do candidato.   

10.9 – A COGEPS disponibilizará em sua página, vídeos para orientar os 

candidatos no uso da plataforma Microsoft Teams. 

10.10 – No campus de Cascavel da Unioeste estarão disponíveis salas com 

computadores e câmaras para aqueles candidatos que porventura não tenham 

equipamentos para transmissão ao vivo, e que fizerem reserva com 

antecedência mínima de 48 horas. 

10.11 – A Banca Examinadora deverá avaliar os candidatos na Prova Didática 

com Arguição pelos itens e parâmetros constantes da Tabela do Anexos I do 

Edital Abertura. 

10.11.1. O candidato deverá no início de sua apresentação postar no vídeo uma 

cópia do plano de aula para ciência da Banca Examinadora antes de iniciar a 



 
 

parte expositiva, a qual deverá ser anexada (arquivada) na plataforma TEAMS  

para que os membros da banca examinadora possam fazer o acompanhamento 

de plano de aula.  

10.12 – O candidato que não acessar a plataforma no dia de sua prova didática 

e não estiver na sala de espera da sua disciplina/matéria no horário das 7:15 h 

às 8:00h para participar da chamada e confirmar a sua presença e receber as 

orientações da banca da Prova Didática com Arguição, receberá nota 0,00 (zero) 

no mapa de notas e, automaticamente, será desclassificado, mesmo que venha 

acessar a sala posterior a esse horário com o link que recebeu antecipadamente.  

10.12.1 – A COGEPS juntamente com o NTI irá disponibilizar um tutorial de 

acesso aos candidatos para a plataforma Microsoft Teams. E será criada uma 

sala teste no dia 05 de abril no período das 14:00 h as 16:00 h para que todos 

os candidatos possam se logar e verificar se está funcionando sua conexão. 

10.12.2 – A Unioeste não se responsabiliza por qualquer falha de queda de 

energia, conexão ou qualquer outra falha técnica que o candidato tiver durante 

a transmissão da sua aula.   

10.12.3 – Candidatos inscritos em duas vagas e/ou disciplina deverão se logar 

em uma delas (dentro do horário estipulado) solicitar ao presidente ou um dos 

membros da banca que faça o registro de sua presença e em seguida se logar 

na outra disciplina. Caso esse candidato tenha coincidência de horário de 

apresentação nas duas disciplinas, em uma delas ele será realocado para o final 

da relação.   

10.13 – A prova didática com arguição compreende uma parte expositiva com 

duração mínima de trinta (30) minutos e duração máxima de quarenta e cinco 

(45) minutos, seguida da arguição, num máximo de trinta (30) minutos, pelos 

integrantes da Banca Examinadora. Podendo a critério da banca esse tempo ser 

duplicado. 

10.14 – O candidato que não atingir ou ultrapassar o tempo estabelecido pela 

banca no item 10.13 receberá nota 0,00 (zero) e, automaticamente, será 

desclassificado. 

10.15 – Durante a parte expositiva, o candidato não deve ser interrompido sob 

qualquer forma ou pretexto, exceto diante de caso fortuito ou de força maior, os 

quais devem ser relatados em ata pela banca examinadora.  



 
 

 10.16 – A arguição pelos membros da Banca Examinadora, como procedimento 

integrante da prova didática com arguição, dá-se sobre o mesmo ponto e, 

também, em caráter público, com questões de mesmo grau de exigência para 

todos os candidatos, formuladas por todos os membros da Banca. 

10.17 – Para a avaliação da prova didática com arguição, cada membro da 

Banca examinadora deve atribuir ao candidato nota na escala de zero (0) a dez 

(10) pontos, utilizando o formulário do Anexo XIII da Resolução nº 235/2016-

CEPE. 

10.18 – A Banca Examinadora deverá lançar a nota final de cada candidato e 

efetuar a média aritmética das notas atribuídas no mapa geral de notas, 

conforme Anexo XV da Resolução nº 235/2016-CEPE. 

10.19 – O candidato que não alcançar, na prova didática com arguição, nota 

mínima de sete (7,0) pontos na escala de zero (0) a dez (10) fica, 

automaticamente, desclassificado.  

10.20 – Após o encerramento da prova didática com arguição e lançadas todas 

as notas nos formulários, esses deverão ser arquivados na plataforma TEAMS 

com a assinatura de cada membro para viabilizar a publicação em edital pela 

COGEPS. 

10.21 – Caberá pedido de reconsideração, devidamente fundamentada, à Banca 

Examinadora, acerca do resultado da avaliação da prova didática com arguição 

no prazo estabelecido. 

10.21.1 – O pedido reconsideração deverá ser encaminhado pelo e-mail: 

cogeps@unioeste.br, conforme prazo previsto no cronograma. 

10.21.2 - O pedido de reconsideração será encaminhado à Coordenação Local 

para repassar à respectiva Banca Examinadora, observando-se o prazo 

estabelecido, sob pena de preclusão desse direito. 

10.21.3 – Para elaborar e fundamentar sua petição, o candidato poderá solicitar:  

a) solicitar cópia digitalizada do formulário do Anexo XIII da Resolução nº 

235/2016-CEPE utilizado pela banca somente de sua avaliação, que será 

encaminhada por e-mail, eximindo a UNIOESTE pela segurança do 

documentado digitalizado. 

mailto:cogeps@unioeste.br


 
 

10.22 – A Banca Examinadora deverá analisar o pedido de reconsideração e 

lavrar Ata fundamentada para publicação da decisão por edital. 

10.23 – As respostas acerca dos pedidos de reconsideração da Prova Didática 

com Arguição serão publicadas em edital. 

10.24 – Do resultado do pedido de reconsideração não cabem recursos às 

instâncias superiores, exceto nos casos de ilegalidade. 

10.25 – O resultado final da prova didática com arguição será publicado em 

edital. 

10.26 – O candidato considerado reprovado na prova didática com arguição 

estará impedido de participar da segunda etapa do PSS3-2020, ou seja, da 

avaliação do currículo. 

10.27 – A avaliação do currículo como segunda etapa do PSS3-2020 aplica-se, 

somente, aos candidatos aprovados na prova didática com arguição. 

Art. 2º - Revoga-se o item 9.8 e parte do item 1 relativos as datas e local 

das provas e parte do item relativo 6 adiante do Cronograma de atividades do 

Edital nº 113/2020-GRE anexo III, a partir de 19/02/2021. 

Art. 3º - Demais informações do Edital nº 113/2020-GRE, permanecem 

inalteradas. 

Art. 4º - Casos omissos aos Editais relativos a este certame serão 

analisados e avaliados pela GOGEPS, que tomará as medidas cabíveis.    

Publique-se e cumpra-se. 

 
Cascavel, 26 de março 2021. 

 

 

ALEXANDRE DE ALMEIDA WEBBER 

Reitor 

 

 



 
 

 

 

Anexo Único do Edital nº 039/2021-GRE, de 26 de março de 2021. 

NOVO CRONOGRAMA A PARTIR DO ITEM 6  

3º PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTES DE 2020 – PSS3-2020  

ITEM EVENTOS DATAS 

1.   

5.5   

6. Primeira Etapa – Prova Didática com Arguição.  

6.1 Novo Cronograma  

6.2 Sorteio do ponto da Prova Didática com Arguição, para todas as 

vagas. 

07/04/21 

quarta-feira às 
09:00 h 

6.3 Início das apresentações da aula por ordem alfabética. Ver item 

10.13 abertura das salas de espera 

8h30 do dia 

08/04/21 

Quinta-feira 

6.4 Edital com as notas da Prova Didática com Arguição. 14/04/21 

6.5 Prazo para solicitar documentos referentes à avaliação 15/04/21 – 17h  

6.6 Prazo para pedido de reconsideração com relação ao resultado da 

Prova Didática com Arguição. 

19/04/21- 17h  

6.7 Análise descritiva dos pedidos de reconsideração interpostos por 

candidatos pela Banca Examinadora. 

22/04/21 

6.8 Respostas aos recursos contra o resultado da Prova Didática com 

Arguição. 

Até às 17h de 

26/04/21 

6.9 Edital do resultado final da Prova Didática com Arguição. 26/04/21 

7. Segunda Etapa – Avaliação do Currículo arquivo PDF  



 
 

7.1 Postar no site a documentação para Avaliação do Currículo 

(ETAPA JÁ REALIZADA) SEM ALTERAÇÃO 

11/12/20 a 

28/01/21 

7.2 Relação dos candidatos classificados que apresentaram ou não a 

documentação para a Avaliação do Currículo. 

Até dia 28/04/21 

8. Segunda Etapa – Avaliação do Currículo.   

8.1 Avaliação do Currículo apenas dos candidatos aprovados na 

Prova Didática com Arguição. 

De 30/04/21 - a 

04/05/21 

8.2 Edital com as notas da Avaliação do Currículo, discriminando a 

pontuação final de cada candidato. 

07/05/2021 

8.3 Prazo para solicitar documentos referentes à avaliação. 11/05/21 17h 

8.4 Prazo para pedido de reconsideração com relação ao resultado da 

Avaliação do Currículo. 

Até 17h 

13/05/2021 

8.5 Análise dos pedidos de reconsideração  17/05/21 

8.6 Respostas aos recursos contra a Avaliação do Currículo 19/05/21 

8.7 Edital com o resultado final da Avaliação do Currículo 20/05/21 

9. Resultado Final.  

9.1 Resultado do 3PSS, com as notas finais e classificação. 24/05/21 

9.2 Prazo para recursos contra o resultado do 3PSS. 26/05/21 

9.3 Respostas aos recursos contra o resultado do 3PSS. 27/05/21 

9.4 Publicação do resultado final do 3PSS. 27/05/21 

10. Homologação dos Resultados.  

10.1 Encaminhamento do Processo para homologação. 28/05/21 

 

 

 


