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Edital nº 3 - Sessão Pública

Processo nº 23075.007627/2021-56

OBJETO: Sessão Pública

A Comissão Julgadora para o teste sele�vo para Professor Subs�tuto em Filosofia Geral do Departamento
de Filosofia, que trata o Edital nº 70/2021 - PROGEPE, dando início aos trabalhos  de Abertura do Teste
sele�vo, declarou aberta a sessão pública, informando o cronograma das etapas e critérios de seleção
abaixo informados, conforme art. 34 da resolução 66A/16-CEPE, com a respec�va adequação ao teste
sele�vo:

A prova didá�ca, realizada pelo candidato em Sessão Pública, gravada, constará de uma aula, com
duração de até 50 (cinquenta) minutos, sobre ponto sorteado com 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência pelo próprio candidato, da lista de pontos previamente 
elaborada e divulgada pela Banca Examinadora com base no programa do teste sele�vo, e com reposição
dos pontos já sorteados anteriormente pelos candidatos que antecederam o mesmo no sorteio. 
§ 1º Em cumprimento ao previsto no art 19 desta Resolução a Banca Examinadora, deverá divulgar
previamente em Edital os pontos e os critérios estabelecidos para o julgamento da prova didá�ca: 
I- domínio do conteúdo – contextualização, abrangência e consistência;
II- crí�ca – análise crí�ca do conteúdo e especificidade; 
III- métodos didá�cos – adequação da metodologia à transmissão do conteúdo, organização e clareza das
informações, per�nência nos exemplos u�lizados, planos de aula e recursos didá�cos, postura do
professor (forma de transmissão e exposição, linguagem); 
IV- referências bibliográficas u�lizadas; 
V- adequação da exposição ao tempo previsto. 
§ 2º Os critérios para o julgamento da prova didá�ca deverão ter por base a necessidade de, no ensino
superior, o professor apresentar domínio da área de conhecimento e de um eficiente processo de ensino-
aprendizagem. § 3º A duração da aula será de até 50 (cinquenta) minutos, sendo que a não
u�lização integral desse tempo não cons�tuirá em critério de eliminação do candidato.

Cronograma:

Dia 30/03/2021 - Abertura do teste sele�vo com a sessão pública.

Dia 30/03/2021 - Prova de análise de currículo.

Dia 30/03/2021 - Divulgação dos aprovados na prova de análise de currículo.

Dia 31/03/2021 - Sorteio de pontos, conforme edital específico.

Dia 01/04/2021 - Prova didá�ca

Dia 02/04/2021 - Divulgação dos resultados.

                           

 Curi�ba, 30 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE NORONHA MACHADO, PROFESSOR
3 GRAU, em 30/03/2021, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por PAULO VIEIRA NETO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 30/03/2021, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3405867 e o
código CRC 7DC4B7E6.
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