
RESOLUÇÃO UNIV No 33 DE 1o DE AGOSTO DE 2011. 

 

 

Aprova o novo Regulamento do Concurso Público de 

Provas e Títulos para o Provimento de Cargos de Docentes 

Integrantes da Carreira do Magistério Público do Ensino 

Superior do Estado do Paraná, na Universidade Estadual 

de Ponta Grossa e revoga as Resoluções Univ. no 5/2009, 

no 19/2009 e no 30/2010 e demais disposições em 

contrário. 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, nas reuniões dos dias 27 de julho e 1o de agosto de 

2011, considerando, os termos do expediente autuado no Protocolo 

Geral da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde se 

consubstanciou no Processo no 9572/2011, aprovou e eu, Reitor, 

sanciono a seguinte Resolução: 

 

 

Art. 1o Fica aprovado o novo Regulamento do Concurso Público de 

Provas e Títulos para o Provimento de Cargos de Docentes Integrantes da Carreira 

do Magistério Público do Ensino Superior do Estado do Paraná , na Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, na forma do Anexo que passa a integrar este ato legal. 

  

Art. 2o Ficam revogadas a Resolução Univ. No 5, de 5 de março de 

2009, a Resolução Univ. No 19, de 20 de julho de 2009 e a Resolução Univ. No 30, 

de 8 de dezembro de 2010 e demais disposições em contrário. 

 

 Art. 3o Esta  Resolução  entrará  em  vigor  na  data  de  sua 

publicação. Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

 

 

            João Carlos Gomes, 

                                                   Reitor. 
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Regulamento do Concurso Público de Provas e Títulos para o Provimento de Cargos de 

Docentes, não titulares, Integrantes da Carreira do Magistério Público do Ensino Superior 

do Estado Paraná na Universidade Estadual de Ponta Grossa  

 

 

 

CAPÍTULO I  

 

DA FINALIDADE  

 

Art. 1o  O concurso público de provas e títulos para o provimento de cargos 

de docentes integrantes da carreira do magistério público do ensino superior do Estado do 

Paraná na Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, de que tratam o art. 66, § 1o, 

do Estatuto e o art. 103 do Regimento Geral da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

obedecerá as normas estabelecidas neste Regulamento, nas Leis Estaduais n o 6174/1970, 

no 11.713/1997, no 14.269/2003, no 14.825/2005, no 16.653/2010, Decreto Estadual no  

2.508, de 20 de janeiro de 2004 e demais leis pertinentes.  

 

Art. 2o  O concurso público a que se refere o art. 1o deste Regulamento será 

realizado após autorização governamental relativa ao quantitativo de vagas, conforme 

áreas de conhecimento propostas pelos Departamentos de Ensino e deliberações 

pertinentes dos Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão e de Administração.  

 

 

CAPÍTULO II  

 

DA COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO  

 

Art. 3o O Concurso Público será coordenado por uma Comissão, denominada 

Comissão Coordenadora de Concurso Público de Provas e Títulos para o Provimento de 

Cargos de Docentes Integrantes da Carreira do Magistério Público do Ensino Superior do 

Estado do Paraná na UEPG – CCCPPD, composta de 12 (doze) membros, constituída por 

1 (um) Presidente, 6 (seis) docentes representantes dos Setores de Conhecimento, 3 (três) 

agentes universitários, 1 (um) representante docente do Conselho de Administração e 1 

(um) representante docente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  
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§ 1o O Presidente da Comissão e os agentes universitários serão indicados 

pelo Reitor, os docentes pelos seus respectivos Setores de Conhecimento, os 

Conselheiros, indicados pelos Conselhos dos quais fazem parte.  

 

§ 2o A execução dos trabalhos da Comissão Coordenadora do Concurso 

compreenderá as fases de:  

 

I - análise e proposição de atualização do Regulamento do concurso;  

 

II – elaboração e divulgação dos Editais de Abertura;  

 

III – atualização das informações sobre o concurso no endereço eletrônico 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG; 

 

IV - elaboração e publicação do Edital de Deferimento das Inscrições;  

 

V – instrução dos processos envolvendo recursos provenientes das partes 

interessadas; 

 

VI – elaboração e publicação de Editais de Resultados decorrentes dos 

Exames de Provas e de Títulos; 

 

VII - elaboração do relatório final do concurso para aprovação e 

homologação dos órgãos competentes. 

  

Art. 4o A Comissão Coordenadora tornará público o Edital de Abertura do 

Concurso, com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data de início das inscrições.  

 

Art. 5o O candidato submeter-se-á, no mínimo, às seguintes avaliações:  

 

I – Prova Escrita, com posterior leitura pública, de caráter eliminatório;  

 

II – Prova Didática com arguição, de caráter eliminatório;  

 

III – Exame de Títulos, com defesa da sua produção, e do plano de 

trabalho, de caráter classificatório.  
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Parágrafo único. A critério do Departamento, poderá ainda o candidato 

submeter-se à Prova Prática, de caráter eliminatório.  

 

Art. 6o Para cada área de conhecimento haverá uma Banca Examinadora, 

indicada e aprovada pelo Departamento, homologada pelo Colegiado Setorial e ratificada 

pela CCCPPD. 

 

§ 1o A Banca Examinadora será constituída por 1 (um) presidente, 2 (dois) 

membros efetivos e 2 (dois ) suplentes. 

 

§ 2o A proposta de constituição das Bancas Examinadoras, devidamente 

justificada por curriculum Lattes resumido deverá ser protocolada em processo, por Setor 

de Conhecimento, até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento das inscrições, para 

publicação no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico da UEPG. 

 

§ 3o Os membros da Banca Examinadora poderão ser substituídos por 

suplentes, regularmente indicados pelo Departamento no ato da constituição da Banca, em 

número de 2 (dois), os quais quando em substituição aos titulares, deverão atuar até o 

resultado final do concurso.  

 

§ 4o No mínimo 2/3 (dois terços) dos componentes da Banca Examinadora 

deverão ser portadores de titulação acadêmica igual ou superior ao candidato inscrito, com 

maior titulação, e 1/3 (um terço) com titulação acadêmica igual ou superior à exigida na 

área de conhecimento.  

 

§ 5o A critério do Departamento, poderá ocorrer a participação de docentes 

de outras instituições de ensino superior.  

 

§ 6o São atribuições da Banca Examinadora: 

 

I – seguir fielmente as determinações do presente Regulamento e do Edital 

de Abertura do concurso;   

 

II – aplicar, corrigir e lançar as notas das provas;  

 

III - avaliar os títulos;  
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IV - analisar os recursos dos candidatos relativos aos Exames de Provas e 

Títulos; e, 

 

V – demais atos necessários ao fiel cumprimento de suas obrigações.  

 

 § 7o Serão impedidos de participar das Bancas Examinadoras àqueles que 

tenham ou tiveram relação acadêmica com orientação em programas de pós-graduação 

stricto sensu, com os inscritos na área de conhecimento objeto de sua avaliação, bem 

como quando cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, dos candidatos inscritos, em linha 

reta ou, na colateral, até o terceiro grau. 

 

Art. 7o Qualquer impugnação relativa à constituição das Bancas 

Examinadoras só será admitida no prazo de 2 (dois)dias úteis, contados a partir da data da 

publicação do Edital de Constituição das Bancas Examinadoras, dirigida ao Presidente da 

Comissão Coordenadora e protocolada na Seção de Protocolo Geral da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, situado no Campus Universitário em Uvaranas, ou via SEDEX, 

postado dentro do prazo. 

   

Parágrafo único. O resultado do pedido de impugnação será publicado no 

Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico da UEPG - www.uepg.br, no prazo de até 

5 (cinco) dias úteis.  

 

 

CAPÍTULO III  

 

DA ABERTURA E INSCRIÇÃO  

 

Art. 8o O Departamento de Ensino solicitará a abertura de concurso público, 

conforme anuência das vagas pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior - SETI e Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP em 

processo próprio, elaborado pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos, devendo o mesmo 

ser aprovado nas seguintes instâncias:  

 

I  - Departamento; 

 

II - Colegiado Setorial;  
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III - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 

IV - Conselho de Administração.  

 

§ 1o O processo de solicitação de abertura de concurso público deverá conter 

as seguintes informações:  

 

I - cópia da ata da reunião departamental geradora da proposta com as 

devidas justificativas;  

 

II - área de conhecimento;  

 

III - número de vagas por área de conhecimento;  

 

IV - regime de trabalho;  

 

V - titulação mínima exigida;  

 

VI - lista de 10 (dez) temas compreendidos na área de conhecimento;  

 

VII - bibliografia;  

 

VIII – instrumento de avaliação da Prova Prática, quando houver.  

 

§ 2o Somente professores efetivos integrantes do quadro de carreira poderão 

participar das reuniões relacionadas ao concurso público para a admissão de docentes.  

 

Art. 9o O Edital de Abertura terá ampla divulgação através do Diário Oficial 

do Estado, jornais de circulação local, endereço eletrônico da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa e outros meios de comunicação de interesse institucional.  

 

§ 1o O Edital deverá conter as seguintes informações:  

 

I – objeto do concurso;  

 

II – indicação de: 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO UNIV No 33 DE 1o DE AGOSTO DE 2011.                            FL. 6 de 34  

 

 

a) setor de conhecimento/departamento de ensino/ área de conhecimento;  

 

b) número de vagas por área de conhecimento;  

 

c) regime de trabalho em número de horas semanais;  

 

d) titulação mínima exigida e, quando houver, demais requisitos exigidos;  

 

e) regime jurídico; 

 

III – idade mínima; 

 

IV – vencimentos e vantagens por classe;  

 

V – requisitos e exigências para a inscrição no concurso;  

 

VI – percentual e número de vagas reservadas para pessoas portadoras de 

necessidades especiais e afro-descendentes, na forma da lei;  

 

VII – procedimentos relacionados à efetivação da inscrição, valor e 

recolhimento da taxa; 

 

VIII- documentos que o interessado deverá apresentar no dia da realização 

da prova e por ocasião da posse; 

 

IX – condições e requisitos para a investidura no cargo;  

 

X – etapas, cronograma, ensalamento e tipo de provas;  

 

XI – critérios de classificação e de desempate; 

 

XII – instruções relativas à apresentação de recursos e prazos;  

 

XIII – definição de prazos para o cumprimento de exigências estabelecidas 

em edital;  
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XIV – prazo de validade do concurso; 

 

XV - normas legais e regulamentares disciplinadoras do concurso;  

 

XVI – endereço eletrônico onde serão obtidas informações complementares.  

 

§ 2o O início do período das inscrições deverá ocorrer, no mínimo, 15 

(quinze) dias úteis antes da realização das provas.  

 

Art. 10. A inscrição será realizada exclusivamente pela internet atendendo as 

condições estabelecidas no edital do concurso, mediante o preenchimento de formulário 

próprio obtido no endereço estabelecido para este fim.  

 

§ 1o É vedada mais de uma inscrição por candidato.  

 

§ 2o Para a efetivação da inscrição obrigatoriamente deverá ser anexado o 

currículum Lattes na forma de arquivo htm, ou, HTML e o Plano de Trabalho.  

 

§ 3o A documentação comprobatória (originais ou cópias autenticadas) do 

currículum Lattes deverá ser apresentada à Banca Examinadora por ocasião da prova 

didática e todos os documentos expedidos por instituição estrangeira, exceto os previstos 

pelo art. 12, somente serão considerados quando traduzidos para a língua portuguesa por 

tradutor juramentado, exceto em línguas espanhola, inglesa, francesa e alemã.  

 

§ 4o Para efeito de análise da produção, serão computadas apenas as 

desenvolvidas nos últimos 5 (cinco) anos a contar da data de encerramento das inscrições.  

 

§ 5o A produção, e as atividades profissionais não constantes no currículum 

Lattes por ocasião da inscrição, ou não devidamente comprovadas por ocasião da Prova 

Didática, não serão computados para fins de Exames de Títulos.  

 

§ 6o A comprovação da titulação deverá ser realizada até a data da posse.  

 

§ 7o A Pró-Reitoria de Recursos Humanos expedirá Edital específico 

designando horário, data e local para a posse e para a apresentação da documentação 

necessária. 
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§ 8o A não apresentação da documentação necessária até o ato da posse, 

implicará na perda dos direitos dela decorrentes.  

 

Art. 11. Serão aceitas inscrições de portadores de diploma de graduação 

e/ou pós-graduação obtidos no exterior, desde que no ato da posse, o candidato apresente 

os documentos devidamente revalidados/reconhecidos no Brasil, na forma da lei.  

 

Parágrafo único. Os documentos não revalidados/reconhecidos não serão 

computados para fins de exame de títulos.  

 

Art. 12. Dentre as exigências constantes do Edital, deverão ser atendidas 

obrigatoriamente:  

 

I – para a classe de Professor Auxiliar – diploma de curso de graduação de 

nível superior de duração plena, registrado em uma Universidade Brasileira e, de curso de 

especialização, expedidos e registrados em observância à regulamentação vigente;  

 

II – para a classe de Professor Assistente – diploma ou certificado de 

conclusão de curso de pós-graduação em nível de mestrado, expedido e registrado por 

Instituição de Ensino Superior, IES cujo programa tenha sido avaliado e reconhecido pela 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – CAPES, com registro 

publicado pelo MEC no Diário Oficial da União-DOU;  

 

III – para a classe de Professor Adjunto – diploma ou certificado de 

conclusão de curso de doutorado, expedido e registrado por Instituição de Ensino Superior, 

IES cujo programa tenha sido avaliado e reconhecido pela Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – CAPES, com registro publicado pelo 

MEC no Diário Oficial da União-DOU, ou título de Livre Docência.  

 

Art. 13. A UEPG disponibilizará em seu endereço eletrônico informações 

pertinentes ao concurso, a saber:  

 

I - Regulamento do concurso;  

 

II - edital de abertura do concurso; 
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III - editais específicos;  

 

IV - formulário de inscrição; 

 

V - lista dos temas, inclusive bibliografia sugerida para os Exames de Provas;  

 

VI - instrumentos de avaliação: prova escrita, prova didática com arguição, 

exame de títulos e prova prática quando houver;  

 

VII - modelo de plano de trabalho, roteiro do plano de aula e formulário de 

solicitação de condições especiais para realização da prova; 

 

VIII - modelo de recurso. 

 

Art. 14. As inscrições poderão ser deferidas ou indeferidas pelas bancas 

examinadoras considerando-se o teor do currículum Lattes e os requisitos mínimos 

exigidos.  

 

§ 1o Até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento das inscrições, a Comissão 

Coordenadora do Concurso publicará no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico 

da UEPG - www.uepg.br, Edital de Deferimento de Inscrições contendo a relação nominal 

dos candidatos. 

  

§ 2o No prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação do 

Edital de Deferimento de Inscrições, o candidato que tiver sua inscrição indeferida, poderá 

interpor recurso, o qual deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Coordenadora do 

Concurso, e protocolado na Seção de Protocolo Geral da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, situado no Campus Universitário em Uvaranas.  

 

 § 3o O recurso de que trata o parágrafo anterior poderá ser enviado via fac-

simile à Seção de Protocolo Geral da UEPG, e os documentos originais atinentes ao 

recurso deverão ser postados via SEDEX no prazo já estabelecido no parágrafo anterior, 

sob pena de não serem analisados.  
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§ 4o No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a Comissão Coordenadora do 

Concurso analisará os recursos de indeferimento de inscrição e publicará, via Edital, o 

resultado.  

 

 

CAPÍTULO IV  

 

DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA  

 

Art. 15. Do total das vagas ofertadas, em cada área de conhecimento, será 

reservado um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) para pessoas portadoras de 

deficiência, na forma da lei.  

 

Parágrafo único. A pessoa portadora de deficiência participará do concurso 

em igualdade de condições com os demais candidatos, no que concerne:  

 

I – ao conteúdo das provas;  

 

II – à avaliação e aos critérios de aprovação;  

 

III – ao horário e local de aplicação das provas; e,  

 

IV – à nota mínima exigida.  

 

Art. 16. Para efeito de identificação do candidato como pessoa portadora de 

deficiência, serão adotados os seguintes conceitos internacionalmente aceitos:  

 

I – deficiência física  – alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 

tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou 

ausência de membro ou segmento de membro, paralisia cerebral, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 

produzam dificuldades para o desempenho de funções;  
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II – deficiência auditiva – perda parcial ou total das possibilidades auditivas 

sonoras, variando de graus e níveis, na forma seguinte:  

 

a) de 25 a 40 decibéis (dB) – surdez leve;  

 

b) de 41 a 55 decibéis (dB) – surdez moderada;  

 

c) de 56 a 70 decibéis (dB) – surdez acentuada;  

 

d) de 71 a 90 decibéis (dB) – surdez severa;  

 

e) acima de 91 decibéis (dB) – surdez profunda; e, anacusia;  

  

III – deficiência visual – acuidade visual igual ou menor que 20/200 no 

melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20° (Tabela de Snellen), 

ou ocorrência simultânea de ambas as situações;  

 

IV – deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior 

à média, com manifestação antes dos dezoito anos e com limitações associadas de duas 

ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  

 

a) comunicação;  

  

b) cuidado pessoal;  

  

c) habilidades sociais;  

  

d) utilização da comunidade saúde e segurança;  

  

e) habilidades acadêmicas;  

  

f) lazer e trabalho;  

 

V – deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.  
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Art. 17. O interditado legalmente não poderá concorrer às vagas reservadas 

ao portador de deficiência, independente do nível de deficiência em que estiver 

enquadrado.  

 

Art. 18. Os portadores de processos mórbidos degenerativos ou progressivos 

já instalados, com a evolução e prognósticos comprovados, independentemente desses 

processos acometerem órgãos, membros ou funções, não serão enquadrados como 

pessoas portadoras de deficiência.  

 

Art. 19. O portador de deficiência ao efetivar sua inscrição, especificará em 

campo próprio a sua condição.  

 

I – O candidato portador de deficiência, deverá encaminhar um Laudo Médico 

por correspondência SEDEX com AR, até a data indicada no edital de concurso, atestando 

a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável 

causa da deficiência;  

 

II – na falta do Laudo Médico, ou não contendo este as informações 

indicadas no inciso I, o requerimento de inscrição será processado como de candidato não 

portador de deficiência, mesmo que declarada tal condição posteriormente;  

 

III – O portador de deficiência ao efetivar sua inscrição, especificará estar 

ciente:  

 

a) das atribuições do cargo;  

 

b) de que deverá submeter-se à avaliação médica para a verificação da 

compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo.  

 

Art. 20. No ato de inscrição, o candidato portador de deficiência que 

necessitar de tratamento diferenciado para a realização das provas e/ou etapas, deverá 

requerê-lo no prazo determinado em Edital, indicando essas condições diferenciadas.  
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Art. 21. Não será permitida a intervenção de terceiros para auxiliar o 

candidato portador da deficiência na realização das provas ou no exercício das funções 

inerentes ao cargo ou função a ser exercida pelo candidato, se aprovado.  

 

Parágrafo único. Durante a realização da Prova Escrita, ao candidato 

portador de deficiência visual que não requerer prova em braile, será permitida a presença 

de um acompanhante, sendo vedada ao mesmo qualquer manifestação em relação às 

questões formuladas.  

 

Art. 22. Não é um impeditivo à realização das provas bem como ao exercício 

do cargo ou função, a utilização de material tecnológico de uso habitual ou a necessidade 

de preparação do ambiente físico.  

 

Art. 23. A deficiência existente, quando da nomeação para o cargo, não 

poderá ser arguida ou utilizada para justificar mudança de função.  

 

Art. 24. Na hipótese de não preenchimento da quota prevista no art.15, as 

vagas remanescentes serão revertidas para os demais candidatos qualificados no certame, 

observada a respectiva ordem de classificação.  

 

 

CAPÍTULO V  

 

DOS CANDIDATOS AFRO-DESCENDENTES  

 

Art. 25. Do total das vagas ofertadas, por área de conhecimento, será 

reservado um percentual mínimo de 10% (dez por cento) aos afro-descendentes, na forma 

da lei.  

 

§ 1o Preenchido o percentual estabelecido no Edital de Abertura, a 

Administração fica desobrigada de abrir nova reserva de vagas durante a vigência do 

concurso em questão.  

 

§ 2o Quando o número de vagas reservadas aos afro-descendentes resultar 

em fração, arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior, em caso de 

fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou para número inteiro imediatamente 

inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).  
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Art. 26. O acesso dos candidatos à reserva de vagas obedecerá ao 

pressuposto do procedimento único de seleção.  

 

Art. 27. Na hipótese de não preenchimento da quota prevista no art. 25, as 

vagas remanescentes serão revertidas para os demais candidatos qualificados no certame, 

observada a respectiva ordem de classificação.  

 

Art. 28. Para os efeitos deste Regulamento, considerar-se-á afro-

descendente aquele que assim se declare expressamente, no ato da inscrição, 

identificando-se como de cor preta ou parda, e como pertencendo à etnia negra, devendo 

tal informação integrar os registros cadastrais de ingresso de servidores.  

 

Art. 29. O candidato aprovado deverá submeter-se a uma avaliação pela 

Comissão Coordenadora do Concurso, para a comprovação da declaração a que se refere 

o art. 28.  

 

Parágrafo único. A Comissão Coordenadora do Concurso poderá contar com 

a colaboração de um membro do movimento negro legalmente constituído e oficialmente 

indicado por seus pares, para participar desta avaliação.  

 

Art. 30. Detectada a falsidade na declaração a que se refere o artigo anterior, 

sujeitar-se-á o infrator às penas da lei, e ainda:  

 

I – se candidato, à anulação da inscrição no concurso público e de todos os 

atos daí decorrentes;  

 

II – se já nomeado no cargo efetivo para o qual concorreu na reserva de 

vagas aludidas no art. 25, utilizando-se da declaração inverídica, à pena disciplinar de 

demissão. 

  

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, ser-lhe-á assegurada ampla defesa.  

 

 

CAPÍTULO VI  

 

DO EXAME DE PROVAS  
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Art. 31. O Exame de Provas, com apreciação conjunta dos membros da 

Banca Examinadora, abrangerá Prova Escrita, com leitura pública, Prova Didática com 

arguição e Prova Prática, quando necessária.  

 

§ 1o O sorteio do número dos temas, únicos para todas as áreas de 

conhecimento, para as provas escrita e didática será  realizado em sequência pelo 

Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso, em local, data e horário previamente 

definidos no Edital de Abertura. 

 

§ 2o Os candidatos, portando documento oficial de identificação, com foto, 

deverão se apresentar, impreterivelmente, nos locais e horários previstos nos editais.  

 

§ 3o Os critérios e os respectivos valores a serem utilizados no Exame de 

Provas, serão os constantes nos instrumentos de avaliação aprovados pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão e disponibilizados conforme art.13, inciso VI, deste 

Regulamento. 

 

Art. 32. A Prova Escrita, de caráter eliminatório, e destinada a avaliar o 

conhecimento em profundidade sobre um dos temas da lista, terá o seguinte procedimento:  

 

I - após o sorteio do tema, que será excluído das demais provas, os 

candidatos deverão dirigir-se aos locais de prova, identificar-se à Banca Examinadora e 

entregar a ficha de inscrição; 

 

II - a duração da prova será de até 4h30min (quatro horas e trinta minutos), 

dos quais os 30 (trinta) minutos iniciais são destinados a consulta bibliográfica e 

anotações, no local da prova, inclusive em dispositivos eletrônicos móveis e até, 4 (quatro) 

horas para a sua redação, sendo que neste período é vedado o acesso às fontes 

bibliográficas, anotações e  quaisquer outros dispositivos, inclusive eletrônicos móveis;  

 

III - as folhas de redação das provas serão disponibilizadas pelas Bancas 

Examinadoras, porém com adoção de procedimento que impossibilite a identificação do 

candidato por ocasião da correção; 
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IV - após os 30 (trinta) minutos iniciais destinados a consulta bibliográfica e 

anotações, não será permitido o ingresso de nenhum candidato ao local de prova, sendo 

que os ausentes serão considerados desclassificados; 

 

V - durante a realização da prova nenhum candidato poderá deixar o recinto 

sem o acompanhamento por parte de um dos integrantes da Banca Examinadora;  

 

VI - a prova escrita deverá ser redigida obrigatoriamente com caneta 

esferográfica; 

 

VII - durante a realização das provas não será permitida a utilização de 

aparelho celular ou qualquer outro equipamento eletrônico, exceto o previsto no art. 22 ou 

a exceção prevista no edital do concurso; 

 

VIII - a leitura pública da prova, de caráter obrigatório, sob pena de 

desclassificação, será feita pelos candidatos, em ordem crescente do número de inscrição, 

no mesmo local da realização da prova escrita, em data e horário estabelecido e informado 

pela Banca Examinadora, no caso da existência de apenas um candidato a leitura pública 

será facultativa; 

 

IX - ao término da sessão de leitura pública das provas, a Banca 

Examinadora reunir-se-á, em recinto fechado, para a apreciação final e atribuição de 

notas, que obedecerão a escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) com arredondamento 

centesimal, para o que terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável por até igual 

período, caso o número de provas seja superior a 10 (dez).  

 

§ 1o Os candidatos com nota, igual ou superior a (7,0) sete serão 

considerados habilitados para continuar no concurso.   

 

§ 2o O resultado, será encaminhado à Comissão Coordenadora do Concurso 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do encerramento da sessão de leitura 

pública das provas, que divulgará através de Edital a relação dos candidatos habilitados, 

sem explicitar as notas obtidas, contendo também a ordem e os horários para a prova 

didática, afixado no quadro de editais e no endereço eletrônico da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa.  
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Art. 33. A Prova Didática com arguição, de caráter eliminatório, e 

destinada a avaliar a capacidade de planejamento de aula, de comunicação, de síntese e 

de conhecimento sobre o tema, será realizada em ambiente aberto ao público, de acordo 

com os seguintes procedimentos:  

 

I - a primeira apresentação deverá ocorrer no mínimo, 24 (vinte e quatro) 

horas após o sorteio do tema; 

 

II - a realização da Prova Didática obedecerá rigorosamente a ordem 

crescente do número de inscrição; 

 

III - antes de iniciar a prova didática o candidato deverá obrigatoriamente 

entregar, para a Banca Examinadora: 

 

a) cópia dos documentos comprobatórios do curriculum Lattes;  

 

b) o plano de aula em três (3) vias idênticas, cuja sugestão de roteiro estará 

disponível no endereço eletrônico da UEPG - www.uepg.br; 

 

IV - a Prova Didática terá a duração de 40 (quarenta) minutos durante a qual 

é vedada a interrupção por parte da Banca Examinadora e dos demais presentes;  

 

V - será vedado aos candidatos presenciar as apresentações dos demais, 

sob pena de desclassificação; 

 

 VI - imediatamente após o término da Prova Didática, o candidato será 

submetido à arguição no tempo máximo de 20 (vinte) minutos;  

 

 VII - após a realização das provas didáticas com arguição, a Banca 

Examinadora reunir-se-á, em recinto fechado, para apreciação e atribuição de nota que 

obedecerá a escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), com aproximação centesimal.  

 

§ 1o Os candidatos com nota igual ou superior a 7,00 (sete) serão 

considerados habilitados para continuar no concurso.  
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§ 2o O resultado, será encaminhado à Comissão Coordenadora do Concurso 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do encerramento da última Prova Didát ica, 

com arguição.  

 

§ 3o No caso da existência da prova prática a comissão coordenadora 

divulgará, no quadro de editais e no endereço eletrônico da UEPG - www.uepg.br, a 

relação dos candidatos habilitados, sem explicitar as notas obtidas, bem como o horár io e 

o local de sua realização. 

 

Art. 34. A Prova Prática, quando exigida, de caráter eliminatório, será 

destinada a avaliar a capacidade de realizar determinado trabalho de aplicação, de 

controlar um processo ou de encaminhar uma operação tecnológica, envolvendo o 

emprego de materiais, instrumentos ou aparelhos correspondentes.  

 

§ 1o A realização da Prova Prática obedecerá a ordem crescente do número 

de inscrição. 

 

§ 2o Os procedimentos relativos à prova prática tais como, local de 

realização, duração, procedimentos operacionais, materiais, equipamentos e critérios de 

avaliação deverão estar explicitados no Edital de Abertura do concurso, no “Anexo I” que 

trata da distribuição de vagas e áreas, por Setor de Conhecimento.  

 

§ 3o A nota da Prova Prática deverá ser expressa em escala de 0,00 (zero) a 

10,00 (dez), com aproximação centesimal.  

 

§ 4o Os candidatos com nota igual ou superior a 7,00 (sete) serão 

considerados aprovados no concurso.  

 

§ 5o O resultado, será encaminhado à Comissão Coordenadora do Concurso 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do encerramento da última Prova Prática.  

 

§ 6o O resultado da Prova Prática somente será conhecido no Edital Final do 

Resultado do Concurso através do endereço eletrônico da UEPG - www.uepg.br. 
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CAPÍTULO VII  

 

DO EXAME DE TÍTULOS, PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO  

 

Art. 35. O Exame de Títulos, dos candidatos aprovados na Prova Escrita, de 

caráter classificatório, é destinado a avaliar a titulação acadêmica, as atividades 

profissionais desenvolvidas no ensino, na pesquisa e na extensão, será efetuado pela 

Banca Examinadora em apreciação conjunta de seus membros, sendo que, no caso da 

produção, serão computados apenas os últimos 5 (cinco) anos, contados da data de 

encerramento das inscrições.   

 

Parágrafo único. O Exame de Títulos dar-se-á através da conferência e da 

correlação dos registros apresentados no curriculum Lattes do candidato, com o 

instrumento de avaliação definido e aprovado pelo Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão, sendo considerados na pontuação apenas os itens que tiverem os documentos 

comprobatórios, entregues conforme explicitado no art.33, inciso III, deste Regulamento. 

 

Art. 36. A defesa da Produção Científica, e do Plano de Trabalho consistirá 

na submissão do candidato à arguição pela Banca Examinadora em sessão pública, logo 

após a arguição da Prova Didática, com tempo máximo de 20 (vinte) minutos, 

administrados pela presidência da Banca Examinadora, considerando os seguintes 

parâmetros: 

 

I - cada membro da Banca Examinadora terá, no máximo, 3 (três) minutos 

para arguição e o candidato terá tempo igual para suas respostas; 

 

II - a arguição consistirá na avaliação da Produção, relacionada no 

curriculum Lattes e do Plano de Trabalho proposto; 

 

III – o Plano de Trabalho, elaborado no máximo em duas laudas, deverá 

conter, em linhas gerais, as intenções do candidato no desenvolvimento de suas atividades 

acadêmicas na instituição, o qual deverá ser preenchido no ato da inscrição, conforme 

modelo disponível no endereço eletrônico da UEPG - www.uepg.br.  

 

Parágrafo único. As notas dos candidatos, constantes nos instrumentos de 

avaliação, serão apresentadas numa escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), com 

aproximação centesimal e seu resultado será lançado no campo próprio do Instrumento de 

Avaliação – Exame de Títulos e encaminhado a Comissão Coordenadora do Concurso.   
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CAPÍTULO VIII  

 

DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS, DA CLASSIFICAÇÃO FINAL, DO DESEMPATE E 

DA HOMOLOGAÇÃO 

 

Art. 37. A CCCPPD de posse dos resultados dos Exames de Provas e de 

Títulos, consolidados através da média aritmética simples das notas obtidas em cada uma 

das etapas, elaborará o edital com o resultado final do concurso.  

 

Art. 38. A CCCPPD procederá a divulgação dos resultados do concurso, 

lavrando o respectivo Edital de Resultado, através de 3 (três) listas, a saber:  

 

I – lista de classificação geral, contendo a classificação de todos os 

candidatos aprovados;  

 

II – lista de classificação especial para os aprovados que concorrerem às 

vagas, quando houver, reservadas para pessoas portadoras de deficiência;  

 

III – lista de classificação especial para os aprovados que concorrerem às 

vagas reservadas, quando houver, para os afro-descendentes.  

 

§ 1o No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data final 

do Exame de Provas e Títulos, a Comissão Coordenadora do Concurso encaminhará ao 

Reitor o Edital de Resultado, referido no caput deste artigo, para a homologação pelo 

Conselho de Administração, publicação e encaminhamento para a homologação pela 

Secretaria de Estado da Administração e Previdência.  

 

 § 2o No caso de empate, será dada preferência ao candidato que tenha mais 

idade, e persistindo o empate, seguir-se-ão os critérios de desempate, obedecendo 

respectivamente a ordem: 

 

I - maior nota no Exame de Títulos; 

 

II - maior nota no Exame da Prova Didática com Arguição: 

 

III - maior nota no Exame da Prova Escrita; 
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IV - maior nota na Prova Prática, quando houver. 

 

Art. 39. Os pareceres emitidos pelas bancas examinadoras são conclusivos 

em qualquer fase do concurso sob sua responsabilidade, do resultado apresentado não 

cabendo recurso, salvo em caso de manifesta irregularidade por inobservância de 

disposições legais, estatutárias ou regimentais. 

 

§ 1o O recurso referido no caput deste artigo, poderá ser enviado via fac-

simile à Seção de Protocolo Geral da Universidade Estadual de Ponta Grossa, situado no 

Campus Universitário em Uvaranas, e os documentos originais atinentes ao recurso 

deverão ser postados via SEDEX, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 

publicação do edital do resultado final, no Diário Oficial do Estado, sob pena de não serem 

analisados e o efeito suspensivo será válido somente para a área e ou matéria referente 

ao julgamento, caso o recurso seja acolhido.    

  

§ 2o Os recursos referidos no parágrafo anterior serão instruídos pela 

CCCPPD e julgados pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão . 

 

 

CAPÍTULO IX  

 

DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO  

 

Art. 40. Os candidatos aprovados serão nomeados, respeitadas as limitações 

de ordem financeira e orçamentária, observando-se rigorosamente o número de vagas e a 

ordem de classificação.  

 

Art. 41. São requisitos para a investidura no cargo, além de outros previstos 

em lei, os seguintes:  

 

I – ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro na forma da lei;  

 

II – ter completado 18 anos;  

 

III – estar no gozo dos direitos políticos;  
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IV – ser portador de certificado de reservista ou de dispensa de incorporação 

e estar quite com as obrigações eleitorais;  

 

V – apresentar boa saúde, comprovada por inspeção médica oficial;  

 

VI – apresentar declaração de bens e rendas;  

 

VII – apresentar declaração de acúmulo de cargos ou negativa de 

acumulação;  

 

VIII – atender as exigências específicas para o provimento do seu cargo, 

conforme estabelecido no Edital.   

 

Parágrafo único. Os incisos III e IV não se aplicam aos estrangeiros. 

 

Art. 42. Serão exigidos dos candidatos aprovados e classif icados dentro do 

número de vagas, até o momento da posse, os documentos comprobatórios dos requisitos 

para a investidura no cargo.  

 

§ 1o O Edital específico poderá estabelecer prazos e condições para a 

apresentação dos documentos referidos no caput deste artigo.  

 

§ 2o A não apresentação de qualquer documento até o ato da posse, 

implicará na perda dos direitos dela decorrentes.  

 

§ 3o O ingresso na carreira e remuneração será de acordo com a titulação 

apresentada pelo candidato até a data da posse, condicionados à disponibilidade 

orçamentária e financeira.  

 

Art. 43. O prazo de validade do concurso público será de até 2 (dois) anos, 

prorrogável uma vez, por igual período.  

 

§ 1o O prazo de validade será fixado no Edital de Abertura do concurso.  

 

§ 2o  O prazo de validade será contado da data em que for publicado o ato de 

homologação do resultado final do concurso.  
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§ 3o A retificação de homologação de resultado final de concurso não 

implicará alteração do termo inicial do respectivo prazo de validade.  

 

§ 4o Durante o prazo de validade, o candidato aprovado em concurso público 

de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para o 

provimento do mesmo cargo.  

 

 

CAPÍTULO X 

 

DA INSPEÇÃO MÉDICA  

 

Art. 44. Os candidatos aprovados submeter-se-ão à inspeção médica 

atendendo legislação em vigor, observando o que segue:  

 

I - a inspeção médica terá caráter eliminatório;  

 

II - a convocação dos candidatos obedecerá a ordem rigorosa de 

classificação do concurso e vagas previstas no Edital;  

 

III - a inspeção médica compreenderá: exames clínicos, laboratoriais e 

complementares atendendo as especificidades para as áreas de conhecimento e atuação 

docente, conforme prescrição do médico do trabalho da Instituição, responsável pelo 

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO;  

 

IV - todos os exames correrão às expensas do candidato;  

 

V - caberá ao médico do trabalho da instituição emitir Atestado de Saúde 

Ocupacional – ASO, considerando o candidato “apto” ou “inapto” para o cargo;  

 

VI - a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, de posse do Atestado de Saúde 

Ocupacional do candidato “inapto”, procederá a convocação para a inspeção médica do 

próximo candidato classificado.  
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CAPÍTULO XI 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 45. O valor da taxa de inscrição será fixado pelo Conselho de 

Administração, não podendo extrapolar o disposto no art. 8o  do Decreto no  2508, de 20 de 

janeiro de 2004, ou legislação que venha a substituí-lo.  

 

Art. 46. A aprovação em concurso público não assegura ao candidato o 

direito de ingresso no cargo.  

 

Parágrafo único. A nomeação de candidato aprovado será efetivada 

atendendo o interesse institucional.  

 

Art. 47. O candidato que prestar declaração falsa ou inexata, em qualquer 

documento, ainda que verificada posteriormente, sujeitar-se-á às penalidades legais, e 

ainda:  

 

I - se candidato, à anulação da inscrição no concurso público e de todos os 

atos daí decorrentes, sem devolução dos valores pagos;  

 

II - se já nomeado no cargo efetivo para o qual concorreu, utilizando-se da 

declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão.  

 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, ser-lhe-á assegurada ampla defesa.  

 

Art. 48. Não haverá segunda chamada para nenhuma prova, fase ou etapa 

do concurso, importando a ausência do candidato, por qualquer motivo, inclusive moléstia, 

acidente ou outro fato, na sua eliminação automática do concurso.  

 

Art. 49. A reserva de vaga para casos de inaptidão temporária, até que o 

candidato possa se submeter à reavaliação, dentro dos prazos estipulados, quando da 

primeira avaliação, não prejudicará a nomeação dos demais candidatos convocados.  
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Art. 50. Da divulgação do resultado das provas será admitido recurso, em 

conformidade com o art. 32 do Decreto Estadual no 2.508, de 20 de janeiro de 2004.  

 

Art. 51. Os servidores diretamente envolvidos no concurso público cujo 

cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, ao inscrever-se no 

concurso, deverão ser oficialmente afastados de suas funções no processo, até a 

homologação do resultado final. 

 

Art. 52. Na hipótese de nomeação, o docente firmará compromisso no ato da 

inscrição, declarando que aceitará as condições da política docente e da jornada de 

trabalho que poderá ser em quaisquer dos turnos apresentados, tais como: manhã e tarde, 

tarde e noite e manhã e noite, bem como todos os locais de trabalho, onde a UEPG 

desenvolve ou desenvolverá suas atividades, inclusive os campi avançados localizados em 

outros municípios.  

 

Art. 53. Ao final do concurso, a Comissão Coordenadora deverá apresentar 

ao Reitor relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas.  

 

Art. 54. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do 

Concurso. 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO UNIV No 33 DE 1o DE AGOSTO DE 2011.                          FL. 26 de  34  

 

ANEXO I 

 

Inscrição n.º  
 

 

Ilustríssimo Senhor Presidente da CCCPPD 
 

___________________________________________________________________, brasileiro(a), estado 

civil ___________, portador(a) do Documento de Identidade n
o
_____________________________ 

expedido pela __________, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física n
o
 __________________________, 

residente e domiciliado(a) à _______________________________________________________________,  

n
o
 ________, complemento_______________ cidade ____________________________, Estado _______, 

CEP__________-______, com telefones: (__)___________Res.; (__)__________ Com.; 

(__)_________celular para contato: e e-mail: ______________________________________________, 

tendo em vista a abertura de inscrição para CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 

DOCENTE NÃO TITULAR, vem pelo presente instrumento REQUERER inscrição no referido concurso 

conforme EDITAIS CCCPPD n
os

 XXXXXXXX. NA ÁREA DE CONHECIMENTO: ______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

SETOR: ______________________________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO: ______________________________________________________________________ 

declarando que: 

1. conheço e submeto-me a todas as condições previstas no Regulamento do Concurso Público de Provas 

e Títulos para Provimento de Cargo de Docentes Integrantes da Carreira do Magistério Público do 

Ensino Superior do Paraná na UEPG, aprovado pela Resolução XXXXXXXXXXXXXXXX, e a todas as 

condições estabelecidas nos Editais CCCPPD n
o
 XXXXXXXXXX e seus anexos, bem como assumo 

inteira responsabilidade pelas informações contidas em meu currículo, versão anexada a presente 

inscrição, no tocante a conteúdo, veracidade e autenticidade da documentação apresentada, 

respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas; 

2. estou ciente de que deverei comprovar as atividades descritas no currículum Lattes com  a 

apresentação dos documentos originais e cópias, por ocasião da prova didática; 

3. na hipótese de nomeação, aceito as condições de jornada de trabalho integral, que pode ocorrer em 

turnos da manhã e/ou da tarde e/ou da noite, e, em todos os locais de trabalho onde a UEPG 

desenvolve atividades, inclusive em campi avançados em outros municípios. 

 

 

                Data: ____/____/_____         _______________________________________________________ 

                                                                                           Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO II 

 

Requerimento de Condições Especiais para a Realização das Provas do Concurso Público de Provas 
e Títulos para o Provimento de Cargos de Docentes Não Titulares, Integrantes da Carreira do 

Magistério Público do Ensino Superior do Estado do Paraná na Universidade Estadual de Ponta 
Grossa:  

 

Ilmo. Sr. Presidente da CCCPPD da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG: 

 

Eu,_________________________________________________, com Documento de Identificação 

n
o
_______________________, órgão expedidor:_________________________, candidato ao Concurso 

Público para Docentes Não Titulares, regulado pelo Edital CCCPPD nº:_____________________________, 

inscrito para a Área de Conhecimento: ___________________________________________, do 

Departamento de: _______________________________________________________________________, 

Residente:___________________________________________________________ n
o
 _______________ 

complemento:___________Bairro:____________________CEP:____________ Cidade: _______________ 

Estado:_______________Contato: Fones fixo: (___)______________ Comercial:(___)__________ 

Celular:__________ E-mail:___________________, através do presente solicito dessa CCCPPD, 

condições especiais para a realização das provas, por ser portador de deficiência, conforme especificações 

abaixo, comprovadas mediante Laudo Médico anexo: 

Fico ciente que: 

I - a concessão das condições especiais dependerá do resultado da análise no tocante a 

pertinência do solicitado; 

II - este requerimento deverá ser postado até a data especificada no Item 3.1 do Edital do 

Concurso, sob pena da sua não aceitação.  

 
Nestes termos, solicito o deferimento. 
 

 
                               _______________________________, ___ de____________de 20___. 

 
 

                                                           _____________________________________ 
        Assinatura do Candidato 
 

Tipo de Deficiência: 
 
 
 
 
 

Especificação dos recursos especiais: 
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ANEXO III 
Ilustríssimo Senhor Presidente da CCCPPD 

 

Eu, ____________________________________________________________ brasileiro (a), estado civil 

_____________________, portador (a) do Documento de Identidade n
o
 _________________________ 

expedido pela _____________, inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física n
o
 ______________________, 

residente e domiciliado (a) à ______________________________________________________, nº. _____, 

complemento_______________ cidade ___________________________, Estado ___________________, 

CEP ____________-_______, com telefone/fax/celular para contato: ____________________________ e 

e-mail: ___________________________________, considerando o Edital CCCPPD n
o
 ______/________ 

publicado em ____/______/________, vem pelo presente instrumento INTERPOR RECURSO, quanto ao 

(à): 

(    )    Indeferimento de Inscrição 

(    )    Composição da Banca Examinadora da Área de Conhecimento: 

na Área de Conhecimento     __________________________________________________, 

da vaga do Departamento de __________________________________________________. 

Motivo/Justificativa:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data:____/_____/______ 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO IV 
 

 

Comissão Coordenadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos de Docentes 
Integrantes da Carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Estado do Paraná na UEPG - CCCPPD 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
 

Candidato  

Avaliador  

Tema sorteado  

 

Itens a serem avaliados Máximo* Nota 

Estruturação do texto: redação, clareza, objetividade, seqüência dos 

conteúdos 

  

Abordagem do tema: precisão e domínio dos conteúdos, nível de relevância 

e profundidade, abrangência/síntese 

  

Fundamentação teórica: argumentação, grau de atualização, qualidade 

bibliográfica 

  

Outros:   

Total 10,00  

*máxima nota atribuída a cada item, a ser definido pela banca 

 

___________________________________ 

Ponta Grossa, _____ de  _______________de _______.                         Assinatura do avaliador 

 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO UNIV No 33 DE 1o DE AGOSTO DE 2011.                          FL. 30 de  34  

 

ANEXO V 
 

Instrumento de Avaliação  — Prova Didática com Arguição   

Candidato(a): ___________________________________________________________________________ 

Área de Conhecimento: _________________________________________________________________  

Tema da Aula: __________________________________________________________________________  

Data: ___/ ____/ ____ Duração: __________ minutos.  Início:  ___________ Término: __________ 

Setor : ________________________________________________________________________________ 

Departamento de _______________________________________________________________________ 

 

TÓPICOS A SEREM AVALIADOS 

1. Plano de Aula Limite  Nota Observações 

1.1 adequação dos objetivos 0,40   

1.2 dados essenciais do conteúdo 0,20   

1.3 seleção dos procedimentos didáticos 0,20   

1.4 propriedades dos instrumentos de verificação aos 

objetivos propostos 

0,20   

1.5 indicação das referências  0,20   

Subtotal 1,20   

    

2. Desenvolvimento Limite  Nota  Observações 

2.1 introdução 0,60   

2.2 apresentação seqüencial do conteúdo 0,80   

2.3 relevância dos dados em função dos objetivos 0,70   

2.4 atualidade das informações 0,80   

2.5 exatidão, domínio e segurança na exposição dos 

conteúdos 

2,00   

2.6 exposição clara e objetiva com dicção correta, fluência e 

adequação da linguagem  

0,70   

2.7 variação de procedimentos didáticos 0,70   

2.8 síntese integradora: revisão, aplicação e utilidade da 

informação e instrumentos de verificação 

0,80   

2.9 adequação ao tempo disponível 0,50   

Subtotal 7,60   

3. Arguição  Limite  Nota  Observações 

3.1 informações corretas 0,40   

3.2 relação com áreas correlatas 0,40   

3.3 argumentação segura 0,40   

Subtotal 1,20   

TOTAL 10,00   

 
 

_______________________________  
                                                                                           Membro da Banca Examinadora  

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO UNIV No 33 DE 1o DE AGOSTO DE 2011.                                                                                                                                FL. 31 de  34  
 

 
ANEXO VI 

 
 

Instrumento de Avaliação de Títulos: 

Candidato  

 

 

1.0 – TITULAÇÃO ACADÊMICA 

Considerar somente a maior titulação.  

Pontuação não cumulativa. Valor máximo = 3,00 

CÁLCULO DE PONTOS Limite Pontos 

1.1 – doutorado   3,00  

1.2 – mestrado   2,00  

1.3 – especialização   1,20  

1.4 – curso de graduação   1,00  

SUBTOTAL 3,00  

2.0 – ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

Pontuação cumulativa. Valor 

máximo = 2,50 

CÁLCULO DE PONTOS Limite Pontos 

2.1 – atividades profissionais na área (exceto ensino) n
o
 de anos = ....... x 0,10 =  0,50  

2.2 – atividades de ensino – pós-graduação n
o
 de anos = ....... x 0,20 = 1,00  

2.3 – atividades de ensino – graduação e cursos 

seqüenciais  

n
o
 de anos = ....... x 0,10 =  1,00  

2.4 – atividades de ensino – ensino fundamental e 

médio 

n
o
 de anos = ....... x 0,05 =  0,25  

2.5 – estágios de aperfeiçoamento na área n
o
 de horas = ......x 0,001 = ... 0,10  

2.6 – coordenação de simpósio, congresso e similares  n
o
 de eventos = .... x 0,02 = ... 0,10  

2.7 – cursos e/ou palestras ministradas na área n
o
 de horas = ..... x 0,001 = ... 0,10  

SUBTOTAL 2,50  
 

 
 

3.0 – ATIVIDADES ACADÊMICAS  

Pontuação cumulativa. Valor máximo = 3,00 
CÁLCULO DE PONTOS Limite Pontos 

3.1 – participação na execução de projetos de extensão ou de pesquisa na área n
o
 de participações = ... x 0,05 = ... 0,50  

3.2 – livro(s) editado(s) na área  n
o
 de livros = ... x 0,25 = ... 1,50  

3.3 – capítulo de livro(s) na área  n
o
 de capítulos = .... x 0.10 = 0,50  

3.4 – artigo(s) científico(s) na área, publicado(s) em revista(s) indexadas QUALIS 

A, B1 e B2 

n
o
 de artigos = .... x 0,25 = ... 2,50  

3.5 – artigo(s) científico(s) na área, publicado(s) em revista(s) indexadas QUALIS  

B3 a B5 

n
o
 de artigos = .... x 0,15 = ... 1,50  

3.6 – artigo(s) técnico(s) publicado(s) em revista(s) ou periódicos,  n
o
 de artigos = .... x 0,05 = ... 0,50  

3.7 – artigos(s) científicos completos ou resumos expandidos publicados em anais 

de congresso 

 

n
o
 de artigos = .... x 0,05 = ... 

 

1,00 

 

3.8 – apresentação de trabalhos em congressos na forma de oral ou pôster nº de trabalhos= ....x 0,01 0,20  

3.9 – orientação de teses e dissertações concluídas n° de trabalhos= ...... x 0,20 1,00  

3.10 – orientação de iniciação científica e monografia de curso de especialização.  N
o
 de orientações = ... x 0, 015 = 0,30  

3.11 – participação em bancas de concurso público.  n
o
 de participações = .... x 0,025 = 0,50  

3.12 – participação em bancas de defesa de dissertação e tese  n
o
 de participações = .... x 0,025 = 0,50  

3.13 – Patentes obtidas N
o
 de patentes=......x 0,25 2,50  

SUBTOTAL 3,00  

4.0 – DEFESA DA PRODUÇÃO ACADÊMICA E DO PLANO DE TRABALHO – 

Pontuação cumulativa. 

Valor Máximo =1,50 

CÁLCULO DE PONTOS Limite Pontos 

4.1 – coerência e consistência da Produção Acadêmica   0,40  

4.2 – consolidação da linha de pesquisa   0,40  

4.3 – clareza e consistência do Plano de Trabalho   0,40  

4.4 – perspectivas da contribuição do Plano de Trabalho para o desenvolvimento 

institucional 

 0,30  

SUBTOTAL   1,50  

TOTAL DE PONTOS 10,00  

DATA DA AVALIAÇÃO: ............../........../............. .                                  TOTAL DE PONTOS = .............. (....................) 

 

 

__________________________ 

MEMBRO 

_____________________________ 

MEMBRO 

___________________________ 

MEMBRO 
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ANEXO VII 

 

Comissão Coordenadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos de Docentes 
Integrantes da Carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Estado do Paraná na UEPG - CCCPPD 

 

Plano de Trabalho (No máximo 2 laudas) 

 

O Plano de trabalho é um texto no qual você, em breve relato, deve falar sobre você, suas 

experiências e sobre suas perspectivas de atuação junto a UEPG. 

No primeiro bloco, descreva as suas principais experiências acumuladas até a presente 

data, nas áreas onde atuou. 

No segundo bloco você detalhará as suas pretensões futuras de atuação na UEPG, na 

forma de projetos ou de outras ações. 

O terceiro bloco está aberto a outras considerações que julgar importantes e que sirvam de 

complemento para os  itens anteriores.   

 

1.Experiência Profissional: 
1.1.Ensino: (Graduação, Pós-Graduação, outras): 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.Pesquisa: Projetos já desenvolvidos ou em desenvolvimento, na área de conhecimento na 
qual está concorrendo ou em outras áreas afetas à sua formação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Extensão: Projetos já desenvolvidos ou em desenvolvimento, na área de conhecimento na 
qual está concorrendo ou em outras áreas afetas à sua formação: 
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ANEXO VII - continuação 

 

 

2.Pretensões em relação a seu “Projeto de Trabalho” na UEPG , na área de conhecimento na 
qual está concorrendo ou em outras áreas afetas à sua formação: 
2.1.Ensino: 
 
 
 
 
 
 

2.2.Pesquisa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.Extensão:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.Outras Considerações: 
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ANEXO VIII 

 

Comissão Coordenadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos de Docentes 
Integrantes da Carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Estado do Paraná na UEPG - CCCPPD 

 
PROVA DIDÁTICA COM ARGUIÇÃO 

ROTEIRO – PLANO DE AULA 

 

CANDIDATO____________________________________________________________________________ 

ÁREA DE CONHECIMENTO ______________________________________________________________ 

DATA: _________________ HORÁRIO: ____________ NÚMERO DO PONTO SORTEADO: ___________ 

TEMA: ________________________________________________________________________________ 

 

 

1.OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 
 
 
 

 

2. ESQUEMA DE CONTEÚDO: 
 
 
 

 

3. MOBILIZAÇÃO/INCENTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM 
 
 
 

 

4. METODOLOGIA/DESENVOLVIMENTO: 
 
 

 

5. RECURSOS: 
 
 

 

6. SÍNTESE  INTEGRADORA:   
 
 

 

7. AVALIAÇÃO:- 
 
 

 

8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 
 

 


