
LEMBRETES IMPORTANTES 
 

1. VERIFICAR SE A SUA INSCRIÇÃO FOI DEFERIDA ATRAVÉS: 
Edital de Deferimento das inscrições: estará disponível no Diário Oficial do Estado -16.10.13 
ou em www.uepg.br/concursodocente 

 

2. VERIFICAR O LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS  
Universidade Estadual de Ponta Grossa - EXCLUSIVAMENTE NO CAMPUS CENTRAL: 
Pça.Santos  Andrade no. 1.(Av. Bonifácio Vilela, esquina com rua Penteado de Almeida) 

O ensalamento estará disponível no Diário Oficial do Estado -16.10.13 ou em 
(www.uepg.br/concursodocente)   
Identifique com clareza a sua sala de prova através da Área de Conhecimento. 

 

3. PRIMEIRO DIA DE PROVA  – 14.11.2013 -  quinta-feira 
3.1. Horário: 08:00 h - Sorteio dos temas da Prova Escrita e Didática: 

Local: Universidade Estadual de Ponta Grossa - Campus Central – Auditório da Reitoria 
– Bloco A - 1º. andar; 
Pça.Santos  Andrade no. 1.(Av. Bonifácio Vilela, esquina com rua Penteado de Almeida) 

               3.2.Prova Escrita: documentos necessários: 
                                  - Documento oficial de identificação com foto; 
                                  - Ficha de inscrição impressa (a ser recolhida); 
                                  - Caneta esferográfica (obrigatório); 
                                  - Material para consulta bibliográfica (Opcional)  
                                     Art. 31-II- do  Regulamento do Concurso.           

               3.3.Leitura da Prova Escrita (obrigatória)- dependendo do no. de candidatos, poderá 
ocorrer no 2º. Dia de provas; 
                      Horário de início: a ser definido e informado pela Banca Examinadora e na ordem 
crescente do número de inscrição dos candidatos; 
                      Locais: no mesmo local e sala onde foi realizada a Prova Escrita.  

 

4. SEGUNDO DIA DE PROVA -15, 17,18*.11.2013 – Apenas para os classificados na Prova 
Escrita e com horário definido em Edital a ser publicado no mural em frente a sala da 
coordenação do concurso (A.111)  
Prova Didática: Documentos necessários: 

                     - Plano de Aula em três vias idênticas – Art. 32-III-b - Roteiro disponível em    
                        www.uepg.br/concursodocente/formulários e anexos; 
                     - Cópias dos documentos comprobatórios do Lattes (a serem recolhidas)Art.32-III-a; 
                     - Documentos comprobatórios originais do Lattes (permanecem em poder do candidato); 

              - Equipamentos:  
                     Serão disponibilizados equipamentos de multimídia, tela e quadro de giz. Demais  
                     recursos, são de responsabilidade dos candidatos. 

 

5.  OS FORMULÁRIOS QUE ENVOLVEM A AVALIAÇÃO DAS PROVAS ESCRITA, DIDÁTICA e de 
TÍTULOS, bem como: Plano de Aula, Plano de Trabalho e formulário de Recurso, estão 
disponíveis em WWW.uepg.br/concursodocente/formulários  

*Dependendo do número de candidatos classificados, as provas didáticas poderão ocorrer até dia 18.11.13. 
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                                                             NÃO POSSO ESQUECER 

 
 

 Objeto Consequência da não observância 

Inscrição* 1.Escolha do Departamento e área 
de conhecimento 
2.Preencher dados solicitados; 
3.Anexar Lattes; 
4.Elaborar e anexar Plano de 
Trabalho; 
5.Imprimir Boleto; 
6.Imprimir Ficha de Inscrição; 
 
7.Pagar Boleto. 
  

 
 
 
       -Sem o cumprimento dos passos descritos, a   
        inscrição não se efetiva; 
 
 
-A ficha de inscrição deverá ser entregue por 
ocasião da Prova Escrita 
-O não pagamento do Boleto dentro do prazo,  
  gera indeferimento de inscrição; 

 
*A opção por quotas só aparecerá quando a inscrição for em áreas em que existam tais quotas. 
  No caso acima especificado, o candidato deve observar e encaminhar os documentos solicitados até a data  
  prevista no edital; 
  Idem para a solicitação de condições especiais para a realização das provas. 

 

Prova Objeto Consequência da não observância 

 Escrita 
(redação) 
 
 
 
 
(Leitura) 

1.Documento de identificação oficial, com foto 
2.Ficha de inscrição impressa a ser entregue 
ao Fiscal de Sala; 
3.Caneta esferográfica 
4.Material para consulta (opcional)  
 
1.Comparecer ao local e horário determinado 

- Não realiza a prova e é eliminado 
- Providenciar a imediata impressão 
 
-Providenciar imediato empréstimo 
-Não terá acesso às fontes de consulta 
 
-Eliminação imediata do concurso 

Didática 
(apenas 
para os 
classificados 
na fase 
escrita)  

1.Comparecer (com meia hora de 
antecedência ao horário especificado no Edital 
de convocação para a prova didática), na sala 
especificada no Edital dos Classificados para a 
prova didática; 
2.Plano de aula (Art.32,III,b Regulamento)em 
três vias idênticas (roteiro disponível em 
WWW.uepg.br/concursodoente/formulários)  
3.Cópias dos documentos comprobatórios do 
Lattes (a serem recolhidas)Art.33-III-a, do 
Regulamento; 
 - Documentos comprobatórios originais do 
Lattes (permanecem em poder do candidato); 
- por medida preventiva e de segurança, 
gravar a apresentação em diferentes mídias 
magnéticas.  

-O não comparecimento acarreta  
  eliminação do concurso. 
 
 
 
-Perda de pontos em razão da não  
  apresentação do Plano de aula  
 
-Perda total de pontos no cômputo  
 dos Títulos; 
 
-Em caso de dúvida nas cópias, a   
  Banca poderá solicitar o original 
-Perda do material de aula 

                                           NÃO ESQUECER COMPUTADOR PORTATIL 
Se for o caso, reservar Hotel com antecedência WWW.uepg.br/concursodocente/linksuteis 
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