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COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

 

EDITAL Nº 028/2021-COGEPS 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

SOBRE A NOTA DA  PROVA DIDÁTICA COM 

ARGUIÇÃO DO 3º PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO,  PSS3 - 2021, PARA 

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR POR TEMPO 

DETERMINADO NA UNIOESTE. 

 

A Coordenadoria 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 item 10 do Edital nº 181/2021-GRE 

de 15/12/202,   a resposta da banca examinadora quanto ao pedido de 

reconsideração do candidato Lindomar Lindolfo Steffen, desclassificado na 

prova didática com arguição conforme  Edital nº 022/2022-COGEPS,  

TORNA PÚBLICA 

 

A resposta ao pedido de reconsideração sobre a nota da prova didática com 

arguição do 3º Processo Seletivo Simplificado – PSS3-2021-EDUCAÇÃO 

ESPECIAL-AEE,  anexo deste edital. 

 

 

Publique-se e Cumpra-se. 

 

Cascavel, 07 de março de 2022. 

 

 

 

Carlos Alberto Piacenti 

Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos 
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Anexo do Edital nº 028/2021-COGEPS, de 07 de março de 2022. 

 

Área: Educação Especial – (AEE) – CECA - CAMPUS DE CASCAVEL 

Inscr. nº Candidato Nota Resultado 

157718 Lindomar Lindolfo Steffen 0,00 
Desclassificado 

 item 10.6 do edital 

Resposta da Banca Examinadora ao pedido de reconsideração 

Sobre a DESCLASSIFICAÇÃO na prova didática com arguição, organizamos as respostas 

conforme texto apresentado pelo candidato: 

 - Quanto “Considerando que realizei exposição do Plano Individual de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), por meio de slides que continham os tópicos deste 

Plano, conforme o Anexo III, e aprofundei detalhando-os a partir da exposição oral”: 

R: Conforme o item 10.6 exposto no Edital – “O Plano Individual de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), conforme modelo Anexo III, deste edital, deverá ser 

entregue obrigatoriamente a Banca Examinadora, e antes do início da exposição com 

arguição, devendo ser anexada ao formulário de avaliação, sob pena de 

desclassificação do candidato”.  

No item 10.6 do edital é explícito “deverá ser entregue”. O candidato declara que 

realizou exposição por meio de slides. 

Diante do fato, objeto do pedido de reconsideração, a Banca tem o entendimento de 

que está explícito na redação do Edital e é de amplo conhecimento a obrigatoriedade 

da entrega do Plano impresso à Banca.  

 - Quanto “Considerando que os demais candidatos não estão sendo prejudicados”:  

R: A Banca teve ações imparciais e de modo igualitário para todos os candidatos. Desde 

o primeiro candidato até o último que se apresentou não houve diálogo entre banca e 

candidatos sobre a entrega do Plano Individual de Atendimento Educacional 

Especializado, pois cada candidato (com exceção do requerente), prontamente, 

entregou tal documento. Entendemos que no Edital - item 1.14 e item 10.6 - está 

evidenciado que há obrigatoriedade da entrega de tal documento. Diante disto, não 

poderíamos agir de modo diferenciado já que os demais não foram cobrados da 

entrega e sim entregaram conforme a obrigatoriedade. Além disto, o Edital é claro que 

o candidato deve obrigatoriamente entregar e em nenhum item consta que a Banca 

deve dialogar e solicitar/pedir o documento.  O item 1.5 do Edital é evidente: Cabe ao 

candidato observar as normas estabelecidas na integra deste edital e de outros que 

vierem a ser publicados e a inscrição implicará no conhecimento das instruções e no 

compromisso tácito de aceitação das condições do PSS3-2021 – AEE. 

- Quanto: “Antes de iniciar a apresentação assinei meu nome na lista de presença, com 

documento de identidade e o Plano Individual de Atendimento Educacional 

Especializado na versão impressa em mãos e na versão eletrônica em Power Point. Iniciei 

a apresentação do Ponto 4 do sorteio, descrevendo e explicando os slides contendo o 

referido Plano: Objetivos, Atividades de Apoio e Metodologia. Reitero que os slides 
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apresentados no telão se referiam ao Plano Individual de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) que estava em minhas mãos e que usei para a apresentação”:  

R: Conforme já destacado anteriormente os itens do Edital 1.14 e 10.6, o Plano Individual 

de Atendimento Educacional Especializado deverá ser entregue à Banca para ser 

anexado ao formulário de avaliação. Não consta em tal Edital que basta ser ilustrado em 

slides.  

A Banca não tinha como avaliar se o documento - o qual o candidato comenta que 

estava de posse de suas mãos - era ou não o Plano a ser entregue. Caso realmente fosse 

o Plano, também não há como a banca avaliar se os slides apresentados e seus tópicos 

eram, de fato, condizentes. Além do que o Plano a ser entregue deve, obrigatoriamente, 

ser anexado pela Banca ao formulário de avaliação. Logo, não tem procedência o 

argumento de que não está explícita a necessidade da entrega do Plano impresso. 

- Quanto: “Acredito que o fato de eu realizar a apresentação do Plano de AEE e a Banca 

ter dado continuidade à Prova Didática, passando à Arguição, acompanhando os itens 

da Avaliação nos quais constam referências ao próprio Plano Individual de AEE que 

visualizaram na exposição, dá a entender que não sentiram a necessidade do Plano 

impresso e conseguiram avaliar a Prova Didática. Isto demonstra que apresentei o Plano 

Individual de AEE com capacidade e condições de aprovação”:  

R: Foi respeitado o item 10.13 do Edital: “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”.  

O candidato comete um equívoco apontando que a Banca não sentiu a 

necessidade do Plano impresso. Nos primeiros minutos da apresentação do candidato a 

Banca já constatou que o mesmo não havia entregue o Plano. Apenas não informou-o 

em respeito ao item 10.13 do Edital bem como agiu do mesmo modo para com os demais 

candidatos. 

A Banca esclarece que a desclassificação não se deu baseada na avaliação da 

qualidade da exposição oral, mas, tão somente, pelo não cumprimento do item 10.6 do 

Edital. A Banca enfatiza que se utilizou da mesma metodologia de acolhida e 

informações para todos os candidatos e, desta forma, caso solicitasse o Plano, iria 

oferecer tratamento diferenciado a um candidato específico, não cumprindo o princípio 

da isonomia. 

Também temos o entendimento de que, desde o início do procedimento de inscrição 

para pleitear as vagas de tal processo seletivo, em nenhum momento é entrado em 

contato com candidatos que não entregaram ou não protocolaram os documentos 

exigidos, pois simplesmente é homologado ou não. Conforme explícito no item 1.5 - 

“Cabe ao candidato observar as normas estabelecidas na íntegra deste Edital.” 

            Diante do exposto, esta Banca NÃO ALTERA o Resultado da Prova Didática 

anunciado anteriormente, ou seja, permanece o candidato como Desclassificado para 

tal Processo Seletivo.  

 

 

  


