COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
2º PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTES DE 2018 – PSS2-2018
PASSOS
1.
1.1
1.2
1.3

2.
2.1

2.2
2.3
2.4
3.
3.1

3.2
3.3
4.
4.1
4.2

4.3

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Publicação do Edital.
Publicação do Edital com as instruções gerais de
abertura de inscrições e realização do PSS2-2018
Prazo para impugnação do Edital de abertura
das inscrições e normas gerais.
Publicação das respostas contra a impugnação
do Edital de abertura de inscrições e normas
gerais.
Isenção do valor da taxa de inscrição
Período para o pedido de isenção do valor da
taxa de inscrição.
Resultado do pedido de isenção da taxa de
inscrição.
Prazo para recurso contra o indeferimento do
pedido de isenção da taxa de inscrição.
Respostas dos pedidos de recurso de isenções
de inscrições.
Período de Inscrições.
Período de Inscrições no site de Concursos da
UNIOESTE.
Último prazo para recolhimento da taxa de
inscrição.
Entrega de documentação para pessoas com
deficiência – atendimento diferenciado
Homologação das Inscrições.
Edital de homologação das inscrições.
Prazo para petição de eventuais recursos sem
efeito suspensivo dos candidatos que não
tiveram inscrições homologadas.
Respostas
dos
recursos
contra
a
não
homologação de inscrições.

DATAS
Dia 03/05/2018
Até as 17h do dia
04/05/2018
Dia 07/05/2018

Do dia 08/05/2018
até às 17h do dia
11/05/2018
Dia 15/05/2018
Até dia 16/05/2018
Até as 17h do dia
17/05/2018
Do dia 08/05/2018
até 17h do dia
22/05/2018
Até dia 23/05/2018
Até 17h do dia
23/05/2018
Dia 25/05/2018
Até 17h do dia
28/05/2018
Até 17h do dia
29/05/2018

4.4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6
6.7

6.8

6.9

6.10

7.

Publicação de Edital complementar de
inscrições homologadas, se for o caso.
Bancas Examinadoras.
Publicação Edital de designação das Bancas
Examinadoras.
Prazo para pedidos de impugnação de
qualquer dos nomes da Banca Examinadora.
Respostas dos recursos de impugnação de
membros das Bancas Examinadoras.
Publicação de Edital de designação de novos
membros de Banca Examinadora, se for o caso.
Publicação de Edital confirmando a designação
das Bancas Examinadoras ou alterando, quando
for o caso.
Primeira Etapa – Prova Didática com Arguição.
Publicação
de
Edital
convocando
os
candidatos com inscrição homologada para a
Prova Didática com Arguição.
Sorteio do número do ponto para a Prova
Didática com Arguição, com a presença
obrigatória dos candidatos, por meio de Lista de
Presença.

Dia 29/05/2018

Dia 28/05/2018
Até às 17h do dia
30/05/2018
Dia 04/06/2018
Dia 05/06/2018
Dia 06/06/2018

Dia 29/05/2018

Dia 07/06/2018
Quinta-feira

. Horário de início da recepção dos candidatos.
. Encerramento da recepção dos candidatos.
. Início das atividades do sorteio do número do ponto
para a Prova Didática com Arguição.

8h20min
8h50min
9h

Sorteio da ordem de apresentação da aula
pública de cada candidato, por meio de Lista
de Presença.
Início das apresentações da aula pública,
conforme a ordem de apresentação.
Publicação do Edital com as notas da Prova
Didática com Arguição, discriminando as
médias atribuídas a cada candidato.
Prazo para solicitar informações ou documentos
referentes à avaliação
Prazo para pedido de reconsideração com
relação ao resultado da Prova Didática com
Arguição e Prova Prática com Arguição.
Análise
descritiva
dos
pedidos
de
reconsideração interpostos por candidatos pela
Banca Examinadora.
Publicação
das
respostas
aos
recursos
interpostos contra o resultado da Prova Didática
com Arguição e Prova Prática com Arguição.
Publicação do Edital com o resultado final da
Prova Didática com Arguição e Prova Prática
com Arguição.
Entrega da documentação para a Segunda

Dia 08/06/2018
Sexta-feira
8h
Dia 08/06/2018
8h30min
Até 17h do dia
12/06/2018
Até 17h do dia
13/06/2018
Até às 17h do dia
15/06/2018
Até 17h do dia
18/06/2018
Até às 17h do dia
19/06/2018
Até 17h do dia
20/06/2018

7.1

7.2

8.
8.1

8.2

8.3
8.4
8.5

8.6

8.7
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1
11.
11.1

Etapa – Avaliação do Currículo.
Prazo para entrega da documentação da
inscrição e Avaliação do Currículo nos Campi ou
COGEPS ou postagem nos Correios, somente
dos candidatos aprovados na Prova Didática
com Arguição.
Publicação da relação dos candidatos que
apresentaram ou não a documentação para a
Avaliação do Currículo.
Segunda Etapa – Avaliação do Currículo.
Avaliação
do
Currículo
pela
Banca
Examinadora apenas dos candidatos aprovados
na Prova Didática com Arguição.
Publicação de Edital com as notas da
Avaliação do Currículo, discriminando a
pontuação final de cada candidato.
Prazo para solicitar informações ou documentos
referentes à avaliação.
Prazo para pedido de reconsideração com
relação ao resultado da Avaliação do Currículo.
Análise
descritiva
dos
pedidos
de
reconsideração interpostos por candidatos pela
Banca Examinadora, para publicação em Edital.
Publicação
das
respostas
aos
recursos
interpostos contra o resultado da Avaliação do
Currículo.
Publicação de Edital com o resultado final da
Avaliação do Currículo.
Resultado Final.
Publicação do resultado do PSS, com as notas
finais e respectiva classificação.
Prazo para interposição de recursos contra o
resultado do PSS.
Respostas aos recursos interpostos contra o
resultado do PSS.
Publicação do resultado final do PSS.
Homologação dos Resultados.
Encaminhamento do Processo para o Reitor
para a homologação
Convocação dos candidatos aprovados no
limite das vagas.
A convocação dos candidatos, após a
homologação dos resultados.

Do dia 13/06/2018
até 17h do dia
20/06/2018

Até dia 22/06/2018

Dia 26/06/2018
Até 17h do dia
27/06/2018
Até 17h do dia
28/06/2018
Até 17h do dia
29/06/2018
Até 17h do dia
02/07/2018
Até 17h do dia
03/07/2018
Até 17h do dia
04/07/2018
Dia 05/07/2018
Até 17h do dia
06/07/2018
Até dia 09/07/2018
Previsão dia
10/07/2018
Previsão a partir do
dia 10/07/2018

A partir da
homologação dos
resultados

