
RESOLUÇÃO Nº 73–COU/UNICENTRO, DE 26 DE JULHO DE 2013.

Altera  dispositivos  do  Regulamento  de
Concurso  Público  de  Provas  e  Títulos  para
Ingresso  de  Pessoal  Docente  na  Carreira  de
Magistério  Público  do  Ensino  Superior  do
Paraná,  na  UNICENTRO,  aprovado  pela
Resolução  nº  108-COU/UNICENTRO,  de  29
de dezembro de 2009.

O  REITOR  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO  CENTRO-OESTE,
UNICENTRO:

Faço saber que o Conselho Universitário, COU, 

considerando o contido no Decreto Estadual nº  7.116, de 28 de janeiro de 2013,
publicado no Diário Oficial nº 8.902, de 21 de fevereiro de 2013;

considerando a Súmula nº 266, de 22 de maio de 2002, do  Superior Tribunal da
Justiça, publicado no Diário da Justiça de 29 de maio de 2002;

aprovou, pelo Parecer nº 52-COU/UNICENTRO, de 12 de julho de 2013, contido no
Protocolo nº  8.480, de  4 de  julho de  2013, e eu sanciono, nos termos do art.  9°, inciso X, do
Regimento da UNICENTRO, a seguinte Resolução:

Art. 1º Ficam excluídos do Regulamento de Concurso Público de Provas e Títulos
para Ingresso de Pessoal Docente na Carreira de Magistério Público do Ensino Superior do Paraná,
na UNICENTRO, aprovado pela Resolução nº  108-COU/UNICENTRO, de 29 de dezembro de
2009, os seguintes dispositivos:

I – incisos VII, VIII e IX, do art. 7º;

II – parágrafo único, e respectivos incisos, do art. 7º;

III – art. 8º;

IV – art. 9º e respectivos incisos.

Art. 2º Ficam alterados  o  caput dos artigos 10 e  26, a alínea “d”, do art. 32,  e  os
artigos 33 e 34,  e ficam  incluídos o § 3º,  no art.  10, e o  § 7º,  no art.  12,  do Regulamento de
Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso de Pessoal Docente na Carreira de Magistério
Público do Ensino Superior do Paraná, na UNICENTRO, aprovado pela Resolução nº 108-COU/
UNICENTRO, de 29 de dezembro de 2009, que passam a vigorar conforme segue:

“Art. 10. O requerimento de inscrição do candidato que não preencher os requisitos do
Edital de  Abertura é indeferido pela Diretoria de Concursos e Avaliação, mediante divulgação de
edital.

“§ 1º  …......................................................................................................................................

“§ 2º  …......................................................................................................................................
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“§ 3º O deferimento da inscrição não pressupõe a aceitação automática dos documentos
comprobatórios da habilitação para o exercício do cargo no ato da posse. 

“Art. 12. ….................................................................................................................................

“(...)

“§ 7º Nos casos de impedimento e/ou suspeição de membro da banca, cabe aos candidatos
inscritos recurso à DIRCOAV, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação do edital de bancas
examinadoras”.

“Art. 26. A prova de títulos, de caráter classificatório, é realizada em sessão reservada da
banca avaliadora, de acordo com o Anexo VI, deste Regulamento, sendo pontuados exclusivamente
os títulos comprovados que atendam os pré-requisitos estabelecidos pelo Edital do Concurso e a
produção científica, extensionista, artística, técnica, cultural e méritos profissionais, devidamente
comprovada na área ou matéria de concurso”.

“Art. 32. …..............................................................................................................................

“a) ….........................................................................................................................................

“b) ….........................................................................................................................................

“c) ….........................................................................................................................................

“d) não apresentar a documentação, que preencha os requisitos legais, exigida para efeito de
nomeação e posse.

“Art. 33. O candidato aprovado no concurso de que trata este  Regulamento completa a
investidura no cargo desde que atenda às exigências legais, até o ato da posse, sendo admitido de
acordo com a legislação em vigor. 

“§ 1º A comprovação da habilitação legal exigida para o exercício do cargo é feita até o ato
de posse do candidato aprovado, com a apresentação da documentação seguinte:

“I – fotocópia autenticada em cartório do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de
Graduação Plena reconhecido;

“II – fotocópia autenticada em cartório do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de
Pós-Graduação, de acordo com a exigência prevista em edital;

“III – fotocópia do Histórico Escolar correspondente ao Diploma ou Certificado referido nos
incisos I e II.

“§ 2º Os  diplomas  de  graduação  devem  estar  devidamente  registrados  em  uma
universidade brasileira.

“§ 3º Os diplomas e certificados de Pós-Graduação são apreciados pela Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação e, para serem aceitos, devem revestir-se das seguintes formalidades:

“I – os certificados de cursos de Especialização devem ter sido expedidos e registrados, em
observância à regulamentação vigente;

“II  –  os  diplomas  de  cursos  de  Mestrado  e  de  Doutorado  devem ter  sido  expedidos  e
registrados  por  Instituições  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;
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“III – os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras,
devem ter sido revalidados por universidade brasileira, na forma do art. 48, § 3, da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, LDB.

“§ 4º Quanto  à  comprovação  de  conclusão  do  Curso  de  Mestrado  ou  do  Curso  de
Doutorado, o requerente pode, excepcionalmente, anexar um dos seguintes documentos, além da
fotocópia do Histórico Escolar, que podem ser aceitos de forma condicional pelo prazo máximo de
um ano:

“I – cópia da ata de defesa assinada pela banca examinadora e expedida pela Instituição em
que o curso foi realizado, desde que não contenha quaisquer ressalvas; ou

“II – declaração oficial de conclusão do curso expedida pela coordenação do curso, da qual
conste a chancela da Instituição que a emitiu”.

“Art. 34. A aprovação do candidato na área ou matéria de Concurso para a qual realizou a
inscrição não lhe assegura o direito de ministrar apenas as disciplinas pertencentes àquela área ou
matéria”.

Art. 3º Fica alterada a numeração dos demais artigos da Resolução nº 108/2009-
COU/UNICENTRO.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

Prof. Dr. Aldo Nelson Bona,
Reitor.
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