
COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

 

 

EDITAL nº 018/2018-COGEPS 

 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS COM 

INSCRIÇÃO HOMOLOGADA PARA A 

PARTICIPAÇÃO NA PROVA DIDÁTICA COM 

ARGUIÇÃO E PROVA PRÁTICA COM 

ARGUIÇÃO E ENSALAMENTO DAS 

ATIVIDADES REFERENTES AO 1º PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR – PSS1-2018, POR PRAZO 

DETERMINADO DA 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 disposto: 

- no item 11.9 e item 14 do Edital nº 010/2018-GRE, de 09 de março de 2018; 

- o Edital nº 017/2018-COGEPS, de 10 de abril de 2018; 

  

 TORNA PÚBLICO: 

 

Art. 1º - A convocação dos candidatos com inscrição homologada, para 

comparecerem no Campus de Toledo – local da vaga para o PSS1-2018 de 

Docentes, no dia 16 de abril de 2018, para participarem de reunião geral e 

sorteio do ponto da Prova Didática com Arguição e Prova Prática com 

Arguição, a ser realizada pela Coordenação Local do certame, conforme 

segue: 

 

Campus de Toledo 

Local: Prédio do PGDRA/CCSA 

Rua da Faculdade, 645 – Jardim Santa Maria – Toledo – PR.  

 

a) a presença dos candidatos é obrigatória para o sorteio do número do ponto 

da Prova Didática com Arguição e Prova Prática com Arguição; 



b) o acesso ao local do sorteio do número do ponto para a Prova Didática com 

Arguição e Prova Prática com Arguição será liberado às 8h20min e fechado às 

8h50min; 

c) o candidato deve apresentar o documento de identificação com foto e 

assinar a lista de presença; 

d) fica vedado o acesso ao local do sorteio do número do ponto, após o 

horário previsto, independente do motivo. 

 

Art. 2º - É 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 e Prova Prática com Arguição, salvo caso em 

que a antecipação venha a ser solicitada, formalmente, pelo próprio 

candidato, consentida pela Banca Examinadora e pelos demais candidatos. 

 

Art. 3º - A convocação dos candidatos para comparecerem no local da 

aplicação da Prova Didática com Arguição e Prova Prática com Arguição às 

8h do dia 17 de abril de 2018, para o sorteio da ordem da apresentação da 

aula a ser proferida e demais atividades previstas, conforme ensalamento a 

seguir: 

 

Campus de Toledo 

 

Área de conhecimento/matéria Prédio/Bloco Nº da sala 

Educação Especial/RT-24 Prédio do PGDRA/CCSA 02 

 

Art. 4º - A Prova Didática com Arguição e Prova Prática com Arguição inicia-se 

logo após a definição da ordem de apresentação dos candidatos, ou seja, às 

8h30min, do dia 17 de abril de 2018. Portanto, todos os candidatos devem estar 

no local da Prova as 8 horas. 

 

Publique-se e Cumpra-se. 

 

Cascavel, 11 de abril de 2018. 

 

 

 

CARLOS ROBERTO CALSSAVARA 

Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos 

Portaria 0987/2012-GRE 


