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GABINETE DA REITORIA 

 
 

EDITAL Nº 086/2021-GRE 
 

ALTERAR PARTE DO EDITAL Nº 083/2021-GRE, 
DE INSTRUÇÕES PARA ABERTURA DO 1º 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS1-
2021, 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 necessidade de adequar agenda 
institucional, incluir requisito de vaga e corrigir erro material no texto. 
 

TORNA PÚBLICO: 
 

Art. 1º - A alteração de parte do edital nº 083/2021-GRE, de 24/06/2021, de instruções 
para abertura de inscrições e realização do PSS1-2021, conforme segue: 
 
a.1) – As provas didáticas com arguição, serão realizadas em nova data, dando nova 
redação ao item 1.10 do edital de abertura: 

1.10 – O PSS1-2021, se constituirá, para todas as áreas de conhecimento ou matéria, 
de Prova Didática com Arguição, de caráter eliminatório e classificatório sendo a nota 
mínima de 7,0 (inteiros), prevista para os dias 30 e 31/08/2021 e avaliação do currículo, 
de caráter classificatório, somente aos candidatos classificados na prova didática com 
arguição. Os documentos para avaliação dos currículos deverão ser inseridos no 
sistema pela internet no período de: 08/09/2021 a 20/09/2021. 
 
a.2) – A alteração de parte do cronograma, anexo IV, para novas datas nos itens: 

 
6.2 

Sorteio do ponto da Prova Didática com Arguição, 
transmitido: https://www.facebook.com/unioesteoficial/live/ 

30/08/21 
Segunda-feira 

9:00h. 

6.3 Acesso a sala de espera virtual na plataforma Teams para 
confirmar presença e receber orientações da Banca 
Examinadora. 

31/08/21 
Terça-feira 
 7:15h as 

8:00h. 

6.4 Início das apresentações da aula, conforme a ordem 
crescente do número de inscrição do candidato, e previstas 
pela banca examinadora.  

31/08/21 
Terça-feira 

8:30h. 

6.5 Edital com as notas da Prova Didática com Arguição. 08/09/21 

6.6 Prazo para solicitar documentos referentes à avaliação 17h - 09/09/21  
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b) - incluir requisito da vaga da área de: Física do campus de Cascavel no Centro de 
Ciencias Exatas e Tecnológicas fica alterado para: 
 

Requisito: Graduação em Física ou Engenharia Agrícola ou Engenharia Civil ou 
Engenharia de Pesca ou Engenharia Elétrica ou Engenharia Mecânica ou 
Engenharia Química ou Graduação em Engenharia Física. 

 
c) - corrigir erro material nos itens a seguir que passam a ter nova redação: 
 

11.1 – A documentação exigida para a segunda etapa - avaliação do currículo, deve 
ser anexada ao sistema de inscrições pela internet, no período de 08/09/2021 a 
20/09/2021, após a publicação do resultado da primeira etapa – prova didática com 
arguição, apenas para os aprovados na primeira etapa. 
 
16.3 – Os candidatos aprovados e classificados devem manter seu endereço 
atualizado no sistema pela internet durante o prazo de validade do PSS1-2021. 
 

Art. 2º - Demais informações constantes no Edital nº 083/2021-GRE, permanecem 
inalteradas. 

 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 

Cascavel, 01 de julho 2021. 
 
 
 
 
 
 

ALEXANDRE DE ALMEIDA WEBBER 
Reitor 


