
 

 

GABINETE DA REITORIA 
 

EDITAL Nº 098/2022-GRE 
 

PUBLICA A RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 
096/2022-GRE, DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E 
REALIZAÇÃO DO 2º PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, PARA CONTRATAÇÃO DE 
PROFESSOR POR TEMPO DETERMINADO, DA 
ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

 
O Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso 

das atribuições legais e estatutárias,  
considerando o Edital nº 096/2022-GRE de 17/05/2022, de abertura do 

PSS2-2022 - AEE;  
considerando o Ato Executivo nº 036/2022-GRE e o Ato Executivo nº 

037/2022-GRE, de 18/05/2022, 
 
TORNA PÚBLICA: 
 

Artº. 1º - A retificação do Edital nº 096/2022-GRE de 17/05/2022, com a inclusão de 
nova vaga, conforme segue: 
 

a) - No Preambulo do Edital: 

Onde se Lê: 

São 6 (seis) vagas, em Cadastro de Reserva, distribuídas nos campi da 
UNIOESTE, nas cidades de Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão, 
Foz do Iguaçu e Toledo – PR, sendo que a  contratação dos aprovados depende da 
necessidade Institucional e da disponibilidade de carga horária autorizada pelo Governo 
do Estado. 

Leia-se: 

São 7 (sete) vagas, em Cadastro de Reserva, distribuídas nos campi da 
UNIOESTE, nas cidades de: Cascavel (3 vagas), Marechal Cândido Rondon, Francisco 
Beltrão, Foz do Iguaçu e Toledo – PR, sendo que a  contratação dos aprovados 
depende da necessidade Institucional e da disponibilidade de carga horária autorizada 
pelo Governo do Estado. 

 

b) - No item 7.1 do Cronograma – Anexo VI do Edital: 

Onde se Lê: 

7.1 Prazo para postar no site a documentação para 
Avaliação do Currículo, somente aos classificados na 
prova didática 

De 19/05/22 até 
17h do dia 
31/05/22 



 

 

Leia-se: 

7.1 Prazo para os candidatos postarem no site da 
inscrição a documentação para Avaliação do Currículo. 

De 19/05/22 até 
17h do dia 
31/05/22 

 

Artº. 2º -  A inclusão de mais vaga para o Campus de Cascavel – CECA,  conforme 
complemento no “Anexo I” deste Edital. 

 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 

Cascavel, 19 de maio 2022. 
 
 
 
 
 

ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER 
Reitor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Anexo I ao Edital nº 098/2022-GRE, de 19 de maio de 2022. 

 
Do local de atuação; das áreas de conhecimento/matéria; do número de vagas 
disponíveis e em cadastro de reserva; carga horária semanal; dos requisitos específicos 
exigidos para a contratação e da Listagem dos pontos do conteúdo programático para 
a prova didática com arguição. 
 
1. CAMPUS DE CASCAVEL 
 
1.3 - CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES – CECA 
  
Área: Educação Especial – Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

CH - RT:  40   Vaga(s) 1 CR   

Requisitos: (x) Graduação em: Educação Especial e/ou Licenciatura com: 
(x) Especialização na área de Educação Especial e/ou Psicopedagogia  
e/ou Mestrado e/ou Doutorado na área de Educação Especial e/ou em 
outra área na linha de pesquisa em Educação Especial e/ou defesa de 
dissertação ou tese na área da educação especial.   

Ponto nº 1: Estudo de Caso de Acadêmico Cego que não possui conhecimento e nem 
habilidade em tecnologia e também não tem conhecimento em tecnologia assistiva 
para pessoas com deficiência visual – matriculado no curso de graduação em Letras. 

Ponto nº 2: Estudo de caso de acadêmico com paralisia cerebral, cadeirante, com 
limitação nos membros superiores na motricidade fina – matriculado no curso de 
Educação Física. 

Ponto nº 3: Estudo de caso de acadêmico com Transtorno do Espectro Autista com 
déficit de atenção – matriculado no curso de graduação de Engenharia Mecânica. 

Ponto nº 4: Estudo de caso de acadêmico surdo, usuário de Libras - matriculado no 
curso de graduação em Medicina. 

Ponto nº 5: Estudo de caso de acadêmico com dislexia com comprometimento na  
escrita, leitura, interpretação - matriculado no curso de graduação de Direito. 

 
 
 
 
 
 
 


