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EDITAL Nº 015/2021-DIRCOAV/UNICENTRO
ABERTURA DE TESTE SELETIVO PARA ADMISSÃO DE PROFESSORES COLABORADORES
O Reitor, o Pró-Reitor de Recursos Humanos e o Diretor de Concursos e Avaliação da Universidade Estadual do CentroOeste, UNICENTRO, no uso de suas atribuições, e
considerando o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal;
considerando o art. 27, inciso IX, da Constituição do Estado do Paraná;
considerando a Lei Complementar n° 108, de 18 de maio de 2005, e alterações;
considerando o despacho da Governadoria contido no protocolo nº 17.138.486-9/2020, publicado no Diário Oficial do
Estado do Paraná nº 10.838, de 23 de dezembro de 2020;
considerando as solicitações de Departamentos Pedagógicos para abertura de Teste Seletivo;
considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público de contratação de professores;
considerando o parecer da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus, favorável a
execução do Teste Seletivo para Admissão de Professores Colaboradores de maneira presencial, seguidas todas as medidas de
biossegurança;
considerando a deliberação entre a Reitoria, os Diretores de Setores de Conhecimento, os Diretores de Campus, a PróReitoria de Recursos Humanos e a Diretoria de Concursos e Avaliação ocorrida em 24 de setembro de 2020;
e de conformidade com a Resolução nº 87-GR/UNICENTRO, de 23 de abril de 2021, e legislação aplicável a espécie,
TORNAM PÚBLICO a realização de Teste Seletivo para Admissão de Professores Colaboradores, na UNICENTRO, por tempo
determinado, de acordo com o número de vagas e condicionado à disponibilidade financeira/orçamentária e interesse institucional,
para os Setores de Conhecimento, Departamentos Pedagógicos, para as áreas ou matérias e para os regimes de trabalho, conforme
dispõe o presente Edital e seus anexos:
1. DA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO
1.1. Ao efetuar sua inscrição o candidato aceita, irrestritamente, as normas estabelecidas neste Edital, assim como as demais normas
estabelecidas pela UNICENTRO para realização do Teste Seletivo.
1.2. É admitida a impugnação deste edital no prazo de cinco dias a contar da data deste Edital, dirigida à Pró-Reitoria de Recursos
Humanos da UNICENTRO.
2. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO POR MEIO DO CADASTRO ÚNICO PARA
PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADÚNICO
2.1. O pedido de isenção pode ser efetuado nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2021.
2.2. Não são aceitos pedidos de isenção da taxa de inscrição, depois do período especificado no subitem 2.1.
2.3. Há isenção do valor total da taxa de inscrição para o candidato que, cumulativamente:
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, de que trata o Decreto Federal nº 6.135,
de 26 de junho de 2007; e
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, 26 de junho de 2007.
2.4. Para estar inscrito no CadÚnico é necessário que o candidato tenha efetuado o cadastramento junto ao órgão gestor do CadÚnico
do Município em que reside.
2.5. É da inteira responsabilidade do candidato procurar o órgão gestor do CadÚnico do seu Município para realizar o seu cadastro ou
a respectiva atualização na base de dados.
2.6. O cadastro e o respectivo Número de Identificação Social, NIS, do candidato devem estar devidamente identificados e
confirmados na base de dados do CadÚnico até a data do seu pedido de isenção de taxa de inscrição no teste seletivo.
2.7. Não é concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que não atenda ao disposto no subitem 2.3.
2.8. O candidato solicitante da isenção da taxa de inscrição deve firmar declaração, no Requerimento de Isenção, de que atende à
condição estabelecida na alínea “b” do subitem 2.3.
2.9. Antes de realizar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato registra normalmente seus dados no
sistema cujo link é liberado na página https://www2.unicentro.br/concursos/TS-15-2021, dentro do período previsto no subitem 2.1,
para obter o respectivo número de inscrição a ser informado no pedido de isenção.
2.10. Para a realização do pedido de isenção do pagamento da respectiva taxa de inscrição, o candidato preenche o Requerimento de
Isenção, disponibilizado no endereço eletrônico https://www2.unicentro.br/concursos/TS-15-2021 e o salva de acordo com as
orientações constantes do formulário. No Requerimento, deve indicar os seguintes dados:
a) Número de Identificação Social, NIS;
b) número de inscrição gerado na forma do subitem 2.9;
c) nome completo, sem abreviações;
d) data de nascimento;
e) sexo;
f) número do documento de identidade;
g) data de emissão do documento de identidade;
h) sigla do órgão emissor do documento de identidade;
i) número do CPF;
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j) nome completo da mãe.
2.11. O Requerimento de Isenção, depois de preenchido e assinado, é entregue via Protocolo Digital, no período previsto no subitem
2.1, conforme orientações seguintes:
I – Acessar a página https://www3.unicentro.br/protocolo, clicar no botão “Fazer Solicitação”, digitar as “Informações pessoais” nos
campos próprios e clicar no botão “Próximo”;
II – Na guia “Processo”, escolher como “Tipo de Processo” a opção: “ISENÇÃO DE TAXA”, digitar no campo Solicitação: “ Teste
Seletivo - Edital 015/2021: pedido de isenção – CadÚnico” e clicar no botão “Próximo”;
III – Na guia “Anexos”, digitar o título de cada arquivo a ser anexado, clicar no botão “Escolher arquivo” e, depois de escolhido o
arquivo (formulário de pedido de isenção e documentos pertinentes), clicar no botão “Enviar”, repetindo o processo para todos os
arquivos digitalizados em PDF a serem anexados;
IV – Depois de anexados todos os arquivos, clicar em “Protocolar”. É importantíssimo finalizar dessa forma para que a sua
documentação seja recebida adequadamente pela Universidade;
V – Se necessário, dividir os arquivos PDF em partes sempre menores que 10MB, pois o Protocolo Digital não aceita arquivos
maiores que este tamanho.
2.11.1. É importantíssimo que o candidato siga todos os passos do protocolo digital para finalizar e transmitir seu pedido de isenção.
2.11.2. A Diretoria de Concursos e Avaliação, DIRCOAV, da UNICENTRO, não se responsabiliza por requerimentos não recebidos
por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.11.3. Na ocorrência do previsto no subitem anterior, a comprovação do envio do requerimento, mediante recurso via Protocolo
Digital, cabe exclusivamente ao candidato.
2.11.4. Caso, durante o período de inscrição, seja efetuado o cadastro no sistema mais de uma vez, é considerada somente a última
inscrição realizada e com pedido de isenção deferido, sem direito a restituição de valores pagos indevidamente.
2.12. Os dados informados pelo candidato, no ato da inscrição, devem ser exatamente iguais aos que foram declarados ao Órgão
Gestor do CadÚnico.
2.13. Não são analisados os pedidos de isenção sem a indicação do número correto do NIS e, ainda, aqueles que não contenham as
informações suficientes e corretas para a identificação do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico ou que não
atendam ao estabelecido no presente subitem.
2.14. São desconsiderados os pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição que omitirem informações
relevantes/necessárias/essenciais ou prestarem informações inverídicas.
2.15. Não são analisados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição de candidatos que não preencham as condições para
sua concessão, seja qual for o motivo alegado.
2.16. É desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição do candidato que já tiver efetuado o pagamento da
taxa de inscrição.
2.17. As informações prestadas no Requerimento de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato.
2.18. A Diretoria de Concursos e Avaliação, DIRCOAV, da UNICENTRO, consulta o órgão gestor do CadÚnico para verificar a
veracidade das informações prestadas pelo candidato.
2.19. A declaração falsa sujeita o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10
do Decreto Federal nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
2.20. As relações dos candidatos com pedidos de isenção deferidos ou indeferidos são disponibilizadas simultaneamente na internet,
no endereço eletrônico https://www2.unicentro.br/concursos/TS-15-2021, a partir do dia 6 de maio de 2021.
2.21. O candidato cujo pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenha sido indeferido pode apresentar recurso contra o
indeferimento nos dias 7 e 10 de maio de 2021, via Protocolo Digital, seguindo os procedimentos abaixo relacionados:
I – Acessar a página https://www3.unicentro.br/protocolo, clicar no botão “Fazer Solicitação”, digitar as “Informações pessoais” nos
campos próprios e clicar no botão “Próximo”;
II – Na guia “Processo”, escolher como “Tipo de Processo” a opção: “APRESENTA RECURSO”, digitar no campo Solicitação:
“Teste Seletivo - Edital 015/2021: recurso do pedido de isenção” e clicar no botão “Próximo”;
III – Na guia “Anexos”, digitar o título de cada arquivo a ser anexado, clicar no botão “Escolher arquivo” e, depois de escolhido o
arquivo (formulário de recurso e documentos pertinentes), clicar no botão “Enviar”, repetindo o processo para todos os arquivos
digitalizados em PDF a serem anexados;
IV – Depois de anexados todos os arquivos, clicar em “Protocolar”. É importantíssimo finalizar dessa forma para que a sua
documentação seja recebida adequadamente pela Universidade;
V – Se necessário, dividir os arquivos PDF em partes sempre menores que 10MB, pois o Protocolo Digital não aceita arquivos
maiores que este tamanho.
2.21.1. É importantíssimo que o candidato siga todos os passos do protocolo digital para finalizar e transmitir seu requerimento de
recurso.
2.21.2. A Diretoria de Concursos e Avaliação, DIRCOAV, da UNICENTRO, não se responsabiliza por recursos não recebidos por
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.21.3. Na ocorrência do previsto no subitem anterior, a comprovação do envio, mediante recurso via Protocolo Digital, cabe
exclusivamente ao candidato.
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2.22. O resultado da análise de eventuais recursos apresentados é divulgado, via internet, no endereço eletrônico
https://www2.unicentro.br/concursos/TS-15-2021 até o dia 13 de maio de 2021.
2.23. Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição forem deferidos devem continuar os procedimentos
de inscrição na forma dos itens 5, 6, 7 e respectivos subitens, ignorando a emissão e o pagamento do boleto bancário.
2.24. Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição forem indeferidos devem continuar os
procedimentos de inscrição na forma dos itens 5, 6, 7 e respectivos subitens, emitindo e pagando o boleto bancário.
2.25. Os candidatos a que se refere o subitem 2.24 que não efetuarem o pagamento da taxa de inscrição, dentro do prazo estipulado
no subitem 5.2, são automaticamente excluídos do Teste Seletivo.
2.26. O pedido de isenção da taxa de inscrição, se indeferido, não reserva a possibilidade de requerer o boleto para pagamento
posterior ao prazo determinado no subitem 5.2.
3. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO AO PRESTADOR DE SERVIÇO ELEITORAL
3.1. O pedido de isenção pode ser efetuado nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2021.
3.2. Não são aceitos pedidos de isenção da taxa de inscrição, após o período especificado no subitem 3.1.
3.3. Fica assegurado ao prestador de serviço eleitoral, nos termos da Lei Estadual nº 19.196, de 26 de outubro de 2017, o direito de
requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição.
3.4. Podem fazer jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição os eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do
Paraná que prestaram serviços no período eleitoral visando à preparação, execução e apuração de eleições oficiais, em plebiscitos ou
em referendos.
3.4.1. Considera-se como eleitor convocado e nomeado aquele que presta serviços à Justiça Eleitoral no período de eleições,
plebiscitos e referendos, na condição de:
I – Presidente de Mesa, Primeiro e Segundo Mesário, Secretários e suplente;
II – Membro, Escrutinador e Auxiliar de Junta Eleitoral;
III – Coordenador de Seção Eleitoral;
IV – Secretário de Prédio e Auxiliar de Juízo;
V – Designado para auxiliar os trabalhos da Justiça Eleitoral, inclusive aqueles destinados à preparação e montagem dos locais de
votação.
3.4.2. Entende-se como período de eleição, a véspera e o dia do pleito e considera-se cada turno como uma eleição.
3.5. Para ter direito à isenção, o candidato deve comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral por, no mínimo, dois eventos
eleitorais (eleição, plebiscito ou referendo), consecutivos ou não.
3.6. O candidato solicitante da isenção da taxa de inscrição deve firmar declaração, no Requerimento de Isenção, de que atende às
condições estabelecidas no item 3 e nos respectivos subitens.
3.7. Não é concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que não atenda ao disposto no item 3 e nos
respectivos subitens.
3.8. Antes de realizar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato registra normalmente, dentro do período
previsto no subitem 3.1, seus dados no sistema cujo link é liberado na página https://www2.unicentro.br/concursos/TS-15-2021, para
obter o respectivo número de inscrição a ser informado no pedido de isenção.
3.9. Para a realização do pedido de isenção do pagamento da respectiva taxa de inscrição, o candidato preenche o Requerimento de
Isenção, disponibilizado no endereço eletrônico https://www2.unicentro.br/concursos/TS-15-2021 e o salva de acordo com as
orientações constantes do formulário. No Requerimento, deve indicar os seguintes dados:
a) número de inscrição gerado na forma do subitem 3.8;
b) nome completo, sem abreviações;
c) data de nascimento;
d) número do documento de identidade;
e) número do CPF;
f) o número do Título Eleitoral.
3.9.1. Ao requerimento de isenção deve ser anexado documento expedido pela Justiça Eleitoral, em papel timbrado, devidamente
assinado pelo representante legal do órgão expedidor, datado e atualizado, contendo o nome completo do candidato, número do RG
ou número do CPF e o número do Título Eleitoral, além dos dias dos serviços prestados, função e o turno.
3.10. O Requerimento de Isenção, depois de preenchido e assinado, é entregue, acompanhado do documento mencionado no subitem
3.9.1, via Protocolo Digital, no período previsto no subitem 3.1, conforme orientações seguintes:
I – Acessar a página https://www3.unicentro.br/protocolo, clicar no botão “Fazer Solicitação”, digitar as “Informações pessoais” nos
campos próprios e clicar no botão “Próximo”;
II – Na guia “Processo”, escolher como “Tipo de Processo” a opção: “ISENÇÃO DE TAXA”, digitar no campo Solicitação: “ Teste
Seletivo - Edital 015/2021: pedido de isenção – serviço eleitoral” e clicar no botão “Próximo”;
III – Na guia “Anexos”, digitar o título de cada arquivo a ser anexado, clicar no botão “Escolher arquivo” e, depois de escolhido o
arquivo (formulário de pedido de isenção e documentos pertinentes), clicar no botão “Enviar”, repetindo o processo para todos os
arquivos digitalizados em PDF a serem anexados;
IV – Depois de anexados todos os arquivos, clicar em “Protocolar”. É importantíssimo finalizar dessa forma para que a sua
documentação seja recebida adequadamente pela Universidade;
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V – Se necessário, dividir os arquivos PDF em partes sempre menores que 10MB, pois o Protocolo Digital não aceita arquivos
maiores que este tamanho.
3.10.1. É importantíssimo que o candidato siga todos os passos do protocolo digital para finalizar e transmitir seu pedido de isenção.
3.10.2. A Diretoria de Concursos e Avaliação, DIRCOAV, da UNICENTRO, não se responsabiliza por requerimentos não recebidos
por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
3.10.3. Na ocorrência do previsto no subitem anterior, a comprovação do envio do requerimento, mediante recurso via Protocolo
Digital, cabe exclusivamente ao candidato.
3.10.4. Caso, durante o período de inscrição, seja efetuado o cadastro no sistema mais de uma vez, é considerada somente a última
inscrição realizada e com pedido de isenção deferido, sem direito a restituição de valores pagos indevidamente.
3.11. São desconsiderados os pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição que omitirem informações
relevantes/necessárias/essenciais ou prestarem informações inverídicas.
3.12. Não são analisados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição de candidatos que não preencham as condições para
sua concessão, seja qual for o motivo alegado.
3.13. É desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição do candidato que já tiver efetuado o pagamento da
taxa de inscrição, não cabendo qualquer solicitação de devolução do pagamento realizado.
3.14. As informações prestadas no Requerimento de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato.
3.15. A declaração falsa sujeita o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10
do Decreto Federal nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
3.16. As relações dos candidatos com pedidos de isenção deferidos ou indeferidos são disponibilizadas simultaneamente na internet,
no endereço eletrônico https://www2.unicentro.br/concursos/TS-15-2021, a partir do dia 6 de maio de 2021.
3.17. O candidato cujo pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenha sido indeferido pode apresentar recurso contra o
indeferimento nos dias 7 e 10 de maio de 2021, via Protocolo Digital, seguindo os procedimentos abaixo relacionados:
I – Acessar a página https://www3.unicentro.br/protocolo, clicar no botão “Fazer Solicitação”, digitar as “Informações pessoais” nos
campos próprios e clicar no botão “Próximo”;
II – Na guia “Processo”, escolher como “Tipo de Processo” a opção: “APRESENTA RECURSO”, digitar no campo Solicitação:
“Teste Seletivo - Edital 015/2021: recurso do pedido de isenção” e clicar no botão “Próximo”;
III – Na guia “Anexos”, digitar o título de cada arquivo a ser anexado, clicar no botão “Escolher arquivo” e, depois de escolhido o
arquivo (formulário de recurso e documentos pertinentes), clicar no botão “Enviar”, repetindo o processo para todos os arquivos
digitalizados em PDF a serem anexados;
IV – Depois de anexados todos os arquivos, clicar em “Protocolar”. É importantíssimo finalizar dessa forma para que a sua
documentação seja recebida adequadamente pela Universidade;
V – Se necessário, dividir os arquivos PDF em partes sempre menores que 10MB, pois o Protocolo Digital não aceita arquivos
maiores que este tamanho.
3.17.1. É importantíssimo que o candidato siga todos os passos do protocolo digital para finalizar e transmitir seu requerimento de
recurso.
3.17.2. A Diretoria de Concursos e Avaliação, DIRCOAV, da UNICENTRO, não se responsabiliza por recursos não recebidos por
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
3.17.3. Na ocorrência do previsto no subitem anterior, a comprovação do envio do requerimento, mediante recurso via Protocolo
Digital, cabe exclusivamente ao candidato.
3.18. O resultado da análise de eventuais recursos apresentados é divulgado, via internet, no endereço eletrônico
https://www2.unicentro.br/concursos/TS-15-2021 até o dia 13 de maio de 2021.
3.19. Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição forem deferidos, devem continuar os procedimentos
de inscrição na forma dos itens 5, 6, 7 e respectivos subitens, ignorando a emissão e o pagamento do boleto bancário.
3.20. Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição forem indeferidos, devem continuar os
procedimentos de inscrição na forma dos itens 5, 6, 7 e respectivos subitens, emitindo e pagando o boleto bancário.
3.20.1. A pessoa prestadora de serviço eleitoral que tiver o pedido de isenção da taxa indeferido somente participa do Teste Seletivo
mediante o recolhimento integral do valor da taxa de inscrição prevista para a função e nos prazos previstos.
3.21. Os candidatos a que se refere o subitem 3.20 que não efetuarem o pagamento da taxa de inscrição, dentro do prazo estipulado
no subitem 5.2, são automaticamente excluídos do Teste Seletivo.
3.22. O pedido de isenção da taxa de inscrição, se indeferido, não reserva a possibilidade de requerer o boleto para pagamento fora do
prazo determinado no subitem 5.2.
4. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO AO DOADOR DE SANGUE
4.1. O pedido de isenção pode ser efetuado nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2021.
4.2. Não são aceitos pedidos de isenção da taxa de inscrição, após o período especificado no subitem 4.1.
4.3. Fica assegurado ao doador de sangue, nos termos da Lei Estadual nº 19.293, de 13 de dezembro de 2017, o direito de requerer a
isenção da taxa de inscrição.
4.4. Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto no subitem anterior, somente a doação de sangue promovida a órgão
oficial de saúde ou à entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
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4.5. Para ter direito à isenção disposta no subitem 4.3 o candidato deve comprovar que realizou duas doações dentro do período de
doze meses anterior à data de publicação do edital do teste seletivo.
4.6. O candidato solicitante da isenção da taxa de inscrição deve firmar declaração, no Requerimento de Isenção, de que atende às
condições estabelecidas no item 4 e respectivos subitens.
4.7. Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que não atenda ao disposto no item 4 e respectivos
subitens.
4.8. Antes de realizar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato registra normalmente, dentro do período
previsto no subitem 4.1, seus dados no sistema cujo link é liberado na página https://www2.unicentro.br/concursos/TS-15-2021, para
obter o respectivo número de inscrição a ser informado no pedido de isenção.
4.9. Para a realização do pedido de isenção do pagamento da respectiva taxa de inscrição, o candidato preenche o Requerimento de
Isenção, disponibilizado no endereço eletrônico https://www2.unicentro.br/concursos/TS-15-2021 e o salva de acordo com as
orientações constantes do formulário. No Requerimento, deve indicar os seguintes dados:
a) número de inscrição gerado na forma do subitem 4.8;
b) nome completo, sem abreviações;
c) data de nascimento;
d) número do documento de identidade;
e) número do CPF.
4.9.1. Ao requerimento de isenção deve ser anexado documento expedido pela entidade coletora, em papel timbrado, devidamente
assinado pelo representante legal do órgão expedidor, datado e atualizado, contendo o nome completo do candidato, número do RG
ou número do CPF, além das datas das 2 (duas) doações.
4.10. O Requerimento de Isenção, depois de preenchido e assinado, é entregue, acompanhado do documento mencionado no subitem
4.9.1, via Protocolo Digital, no período previsto no subitem 4.1, conforme orientações seguintes:
I – Acessar a página https://www3.unicentro.br/protocolo, clicar no botão “Fazer Solicitação”, digitar as “Informações pessoais” nos
campos próprios e clicar no botão “Próximo”;
II – Na guia “Processo”, escolher como “Tipo de Processo” a opção: “ISENÇÃO DE TAXA”, digitar no campo Solicitação: “ Teste
Seletivo - Edital 015/2021: pedido de isenção – doador de sangue” e clicar no botão “Próximo”;
III – Na guia “Anexos”, digitar o título de cada arquivo a ser anexado, clicar no botão “Escolher arquivo” e, depois de escolhido o
arquivo (formulário de pedido de isenção e documentos pertinentes), clicar no botão “Enviar”, repetindo o processo para todos os
arquivos digitalizados em PDF a serem anexados;
IV – Depois de anexados todos os arquivos, clicar em “Protocolar”. É importantíssimo finalizar dessa forma para que a sua
documentação seja recebida adequadamente pela Universidade;
V – Se necessário, dividir os arquivos PDF em partes sempre menores que 10MB, pois o Protocolo Digital não aceita arquivos
maiores que este tamanho.
4.10.1. É importantíssimo que o candidato siga todos os passos do protocolo digital para finalizar e transmitir seu pedido de isenção.
4.10.2. A Diretoria de Concursos e Avaliação, DIRCOAV, da UNICENTRO, não se responsabiliza por requerimentos não recebidos
por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
4.10.3. Na ocorrência do previsto no subitem anterior, a comprovação do envio do requerimento, mediante recurso via Protocolo
Digital, cabe exclusivamente ao candidato.
4.10.4. Caso, durante o período de inscrição, seja efetuado o cadastro no sistema mais de uma vez, é considerada somente a última
inscrição realizada e com pedido de isenção deferido, sem direito a restituição de valores pagos indevidamente.
4.11. São desconsiderados os pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição que omitirem informações
relevantes/necessárias/essenciais ou prestarem informações inverídicas.
4.12. Não são analisados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição de candidatos que não preencham as condições para
sua concessão, seja qual for o motivo alegado.
4.13. É desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição do candidato que já tiver efetuado o pagamento da
taxa de inscrição, não cabendo qualquer solicitação de devolução do pagamento realizado.
4.14. As informações prestadas no Requerimento de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato.
4.15. A declaração falsa sujeita o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10
do Decreto Federal nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
4.16. As relações dos candidatos com pedidos de isenção deferidos ou indeferidos são disponibilizadas simultaneamente na internet,
no endereço eletrônico www.unicentro.br, a partir do dia 6 de maio de 2021.
4.17. A relação dos candidatos com pedidos de isenção indeferidos, contendo os respectivos motivos do indeferimento, quando for o
caso, é divulgada, na internet, simultaneamente à divulgação dos pedidos de isenção deferidos.
4.18. O candidato cujo pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenha sido indeferido pode apresentar recurso contra o
indeferimento nos dias 7 e 10 de maio de 2021, via Protocolo Digital, via Protocolo Digital, seguindo os procedimentos abaixo
relacionados:
I – Acessar a página https://www3.unicentro.br/protocolo, clicar no botão “Fazer Solicitação”, digitar as “Informações pessoais” nos
campos próprios e clicar no botão “Próximo”;
II – Na guia “Processo”, escolher como “Tipo de Processo” a opção: “APRESENTA RECURSO”, digitar no campo Solicitação:
“Teste Seletivo - Edital 015/2021: recurso do pedido de isenção” e clicar no botão “Próximo”;
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III – Na guia “Anexos”, digitar o título de cada arquivo a ser anexado, clicar no botão “Escolher arquivo” e, depois de escolhido o
arquivo (formulário de recurso e documentos pertinentes), clicar no botão “Enviar”, repetindo o processo para todos os arquivos
digitalizados em PDF a serem anexados;
IV – Depois de anexados todos os arquivos, clicar em “Protocolar”. É importantíssimo finalizar dessa forma para que a sua
documentação seja recebida adequadamente pela Universidade;
V – Se necessário, dividir os arquivos PDF em partes sempre menores que 10MB, pois o Protocolo Digital não aceita arquivos
maiores que este tamanho.
4.18.1. É importantíssimo que o candidato siga todos os passos do protocolo digital para finalizar e transmitir seu requerimento de
recurso.
4.18.2. A Diretoria de Concursos e Avaliação, DIRCOAV, da UNICENTRO, não se responsabiliza por recursos não recebidos por
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
4.18.3. Na ocorrência do previsto no subitem anterior, a comprovação do envio do requerimento, mediante recurso via Protocolo
Digital, cabe exclusivamente ao candidato.
4.19. O resultado da análise de eventuais recursos apresentados é divulgado, via internet, no endereço eletrônico www.unicentro.br
até o dia 13 de maio de 2021.
4.20. Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição forem deferidos, devem continuar os procedimentos
de inscrição na forma dos itens 5, 6, 7 e respectivos subitens, ignorando a emissão e o pagamento do boleto bancário.
4.21. Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição forem indeferidos, devem continuar os
procedimentos de inscrição na forma dos itens 5, 6, 7 e respectivos subitens, emitindo e pagando o boleto bancário.
4.21.1. A pessoa doadora de sangue que tiver o pedido de isenção da taxa indeferido somente participa do Teste Seletivo mediante o
recolhimento integral do valor da taxa de inscrição prevista para a função e nos prazos previstos.
4.22. Os candidatos a que se refere o subitem 4.21 que não efetuarem o pagamento da taxa de inscrição, dentro do prazo estipulado
no subitem 5.2, são automaticamente excluídos do Teste Seletivo.
4.23. O pedido de isenção da taxa de inscrição, se indeferido, não reserva a possibilidade de requerer o boleto para pagamento fora do
prazo determinado no subitem 5.2.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições são realizadas pela Internet, por meio de duas fases:
a) FASE UM: Em link a ser divulgado no endereço www2.unicentro.br/concursos/TS-15-2021, o candidato registra seus dados
pessoais, para gerar o Requerimento de Inscrição, a Declaração de Ciência e Aceitação das Normas do Teste Seletivo, o formulário de
colagem dos documentos e o boleto bancário.
b) FASE DOIS: por meio do Protocolo Digital, disponível no sítio www.unicentro.br/protocolo, o candidato transmite todos os PDFs
dos documentos, na sequência determinada no item 6 e suas respectivas alíneas.
5.1.1. As duas fases de inscrição são realizadas no período de 3 a 13 de maio de 2021.
5.1.2. É importantíssimo que o candidato siga todos os passos das fases um e dois, para que tenha sua inscrição transmitida e avaliada
adequadamente.
5.2. O valor da taxa de inscrição é de R$ 108,00 (cento e oito reais), o qual é pago mediante boleto bancário gerado no sítio da
UNICENTRO, durante os procedimentos da fase um de inscrição. O recolhimento da taxa de inscrição é realizado na rede bancária
brasileira, dentro de suas condições de funcionamento e normas, até o dia 13 de maio de 2021.
5.2.1. Se os documentos forem transmitidos antes da data de vencimento do boleto, este deverá ser pago antecipadamente,
considerando o contido no item 6, alínea “c”.
5.2.2. É recomendado que o candidato, que se considere com documentação apta para realizar a inscrição, pague com antecedência o
boleto bancário, para checar se este foi devidamente registrado pela instituição financeira.
5.3. A inscrição só é confirmada após a informação, pelo banco, do pagamento da taxa de inscrição.
5.4. Em nenhuma hipótese é devolvida a taxa de inscrição.
5.5. A Diretoria de Concursos e Avaliação, DIRCOAV, da UNICENTRO, não se responsabiliza por inscrições não recebidas por
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
5.6. Na ocorrência do previsto no subitem anterior, a comprovação da inscrição, mediante recurso via Protocolo Digital, cabe
exclusivamente ao candidato.
5.7. O candidato pode inscrever-se somente em uma “área ou matéria” e apenas em uma Unidade Universitária.
5.7.1. Caso, durante o período de inscrição, efetue o cadastro no sistema mais de uma vez, é considerada somente a última inscrição
realizada e paga, sem direito a restituição de valores pagos indevidamente.
5.8. O candidato que prestar declaração falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que verificada posteriormente, é excluído do
processo do Teste Seletivo ou tem rescisão motivada do seu contrato.
6. DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM SER TRANSMITIDOS NA FASE DOIS, PARA CONSOLIDAÇÃO DA
INSCRIÇÃO
a) Requerimento de inscrição, gerado no momento da FASE UM de inscrição via Internet.
b) Uma fotografia 3x4, recente, a ser colada em campo próprio no requerimento de inscrição.
Home Page: http://www.unicentro.br
Campus Santa Cruz: Rua Salvatore Renna – Padre Salvador, 875, Bairro Santa Cruz – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090
CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR
Campus Cedeteg: Alameda Élio Antonio Dalla Vecchia, 838, Bairro Vila Carli – Fone: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-167 – GUARAPUAVA – PR
Campus de Irati: Rua Professora Maria Roza Zanon de Almeida, Bairro Engenheiro Gutierrez – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000
CEP 84.505-677 – IRATI – PR

Universidade Estadual do Centro-Oeste
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

Pró-Reitoria de Recursos Humanos – PRORH
Diretoria de Concursos e Avaliação – DIRCOAV
EDITAL Nº 015/2021-DIRCOAV/UNICENTRO

fl. 7

c) Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição, acompanhado do boleto bancário. Não são aceitos comprovantes de
agendamento bancário.
d) Declaração, gerada no momento da FASE UM de inscrição via Internet, concordando com as normas do Teste Seletivo.
e) Digitalização da Cédula de Identidade, ou documento equivalente com fotografia.
f) Digitalização do documento de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, CPF/MF, ou documento equivalente, que contiver o
número do documento de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, CPF/MF.
g) Se estrangeiro, comprovante de naturalização brasileira ou de nacionalidade portuguesa com privilégio legal.
h) Digitalização do Título de Eleitor.
i) Digitalização do comprovante de votação na última eleição (1º e 2º turnos) ou PDF da Certidão de quitação das obrigações
eleitorais, que pode ser obtida no sítio do TSE, www.tse.gov.br, ou na Justiça Eleitoral da cidade de votação do candidato.
j) Gabarito para Avaliação da Prova de Títulos, devidamente preenchido.
k) PDF do Curriculum Vitae, com digitalização dos documentos comprobatórios, organizados de acordo com a ordem do Gabarito
referido na alínea anterior.
6.1. O comprovante original de pagamento da taxa de inscrição pode ser suprido pela identificação do regular pagamento no sistema
financeiro da Universidade.
6.2. O comprovante de justificativa eleitoral, que eventualmente seja apresentado em substituição ao comprovante de votação na
última eleição, deve estar com todas as informações preenchidas para que seja aceito.
6.3. Caso o sítio do TSE ou a Justiça Eleitoral estejam impedidos de fornecer a Certidão de quitação das obrigações eleitorais, em
função de restrições de período eleitoral, o candidato tem sua inscrição homologada, condicionada à entrega do comprovante ou da
certidão referidos no item 6, alínea “i”, no ato de entrega dos documentos que comprovem os requisitos de ingresso para a função, se
aprovado for.
6.4. Comprovante de regularidade da inscrição do título de eleitor não equivale a um dos documentos exigidos no item 6, alínea “i”.
6.5. Das atividades relacionadas e comprovadas que se enquadrem nos Grupos II e III do Gabarito para Avaliação da Prova de
Títulos, são consideradas apenas as atividades dos últimos cinco anos, com contagem retrocedendo a partir de 26 de abril de 2021.
6.6. Não são aceitas inscrições ou documentos enviados via fax ou e-mail.
6.7. Não é aceita juntada de documentos adicionais de inscrição após o período de entrega oficial determinada no subitem 5.1.1,
exceto no que se referem os subitens 9.1 e 9.2, desde que sejam documentos relativos ao eventual indeferimento de inscrição e não se
tratem de documentos comprobatórios do Curriculum Vitae referentes à prova de títulos.
7. DOS PROCEDIMENTOS PARA TRANSMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA FASE DOIS DE INSCRIÇÃO
7.1. A documentação disposta no item 6, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “k” deve ser digitalizada e transmitida
em arquivos PDF via Protocolo Digital, depois de coletados os documentos da FASE UM de inscrição e no período de 3 a 13 de
maio de 2021, seguindo os procedimentos relacionados abaixo:
I – Acessar a página https://www3.unicentro.br/protocolo, clicar no botão “Fazer Solicitação”, digitar as “Informações pessoais” nos
campos próprios e clicar no botão “Próximo”;
II – Na guia “Processo”, escolher como “Tipo de Processo” a opção: “INSCRIÇÃO PARA TESTE SELETIVO”, digitar no campo
Solicitação: “Edital 015/2021 – Teste Seletivo para Admissão de Professores Colaboradores, para a área ou matéria _____, do
Departamento _____, Unidade Universitária _____” (identificando a área ou matéria, o Departamento e a Unidade Universitária) e
clicar no botão “Próximo”;
III – Na guia “Anexos”, digitar o título de cada arquivo a ser anexado, clicar no botão “Escolher arquivo” e, depois de escolhido o
arquivo (cada documento necessário está relacionado no item 6 e suas alíneas), clicar no botão “Enviar”, repetindo o processo para
todos os arquivos digitalizados em PDF a serem anexados;
IV – Depois de anexados todos os arquivos, clicar em “Protocolar”. É importantíssimo finalizar dessa forma para que a sua
documentação seja recebida adequadamente pela Universidade;
V – Se necessário, dividir os arquivos PDF em partes sempre menores que 10MB, pois o Protocolo Digital não aceita arquivos
maiores que este tamanho.
7.2. No momento de transmitir o Curriculum Vitae, via Protocolo Digital, o candidato deve dividi-lo em arquivos PDF, por meio de
ferramentas de fragmentação de arquivo disponíveis na Internet, de modo que os arquivos não ultrapassem o tamanho de 10MB.
7.3. É importantíssimo que o candidato siga todos os passos do protocolo digital para finalizar e transmitir seu requerimento de
inscrição.
8. DA HOMOLOGAÇÃO, OU NÃO, DAS INSCRIÇÕES
8.1. Encerrado o prazo de inscrições, os requerimentos, com a respectiva documentação, são apreciados pela Comissão Especial de
Concurso e Avaliação Docente. O Edital de homologação das inscrições é emitido no dia 26 de maio de 2021.
8.2. A Comissão Especial de Concurso e Avaliação Docente pode indeferir o requerimento da inscrição que não preencher os
requisitos exigidos neste Edital.
9. DA RECONSIDERAÇÃO DE INSCRIÇÕES NÃO ACEITAS
9.1. O candidato que tiver seu pedido de inscrição indeferido pode impetrar recurso, via Protocolo Digital, nos dias 27 e 28 de maio
de 2021, juntando documentação pertinente e seguindo os procedimentos abaixo relacionados:
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I – Acessar a página https://www3.unicentro.br/protocolo, clicar no botão “Fazer Solicitação”, digitar as “Informações pessoais” nos
campos próprios e clicar no botão “Próximo”;
II – Na guia “Processo”, escolher como “Tipo de Processo” a opção: “APRESENTA RECURSO”, digitar no campo Solicitação:
“Teste Seletivo - Edital 015/2021: recurso contra indeferimento de inscrição” e clicar no botão “Próximo”;
III – Na guia “Anexos”, digitar o título de cada arquivo a ser anexado, clicar no botão “Escolher arquivo” e, depois de escolhido o
arquivo (formulário de recurso e documentos pertinentes), clicar no botão “Enviar”, repetindo o processo para todos os arquivos
digitalizados em PDF a serem anexados;
IV – Depois de anexados todos os arquivos, clicar em “Protocolar”. É importantíssimo finalizar dessa forma para que a sua
documentação seja recebida adequadamente pela Universidade;
V – Se necessário, dividir os arquivos PDF em partes sempre menores que 10MB, pois o Protocolo Digital não aceita arquivos
maiores que este tamanho.
9.2. O recurso versa somente sobre o motivo do indeferimento de inscrição, não sendo possível juntada de documentos
comprobatórios do Curriculum Vitae referentes à prova de títulos.
9.3. O recurso é julgado por uma comissão especial designada pela Reitoria.
9.4. A Diretoria de Concursos e Avaliação emite edital ao receber o parecer da Comissão de Julgamento de Recursos no dia 2 de
junho de 2021, sendo lançados neste edital os nomes dos candidatos que tiverem providos os recursos impetrados.
9.5. A Diretoria de Concursos e Avaliação formaliza a resposta, ao candidato, no respectivo Protocolo Digital de recurso.
9.6. É importantíssimo que o candidato siga todos os passos do protocolo digital para finalizar e transmitir seu requerimento de
recurso.
10. DAS DATAS DA PROVA DIDÁTICA E DO SORTEIO DOS PONTOS
LOCAL DE REALIZAÇÃO

DATA DO SORTEIO DO PONTO
DA PROVA DIDÁTICA

DATA DE
REALIZAÇÃO DA
PROVA DIDÁTICA

Campus Santa Cruz

1 dia útil antes do primeiro dia de
Para evitar aglomeração, como medida de prevenção contra a COVID-19, o
realização da prova didática na
sorteio é transmitido via plataforma digital (por exemplo: Youtube ou Google
Meet), cujo link é divulgado no sítio https://www2.unicentro.br/concursos/TSrespectiva área ou matéria, às 8h *
15-2021
* Todos os candidatos inscritos na mesma área ou matéria realizam a prova didática sobre o mesmo ponto.

A partir do dia 8 de
junho de 2021

10.1. As listas de dez pontos de cada área ou matéria constam do Anexo IV.
10.2. O sorteio do ponto da prova didática é realizado no Campus Santa Cruz, para as todas as vagas, mas como medida de prevenção
contra o COVID-19 e para não haver aglomerações, recomenda-se que seja acompanhada a transmissão dos sorteios via plataforma
digital (por exemplo: Youtube ou Google Meet), cujos links são divulgados no sítio https://www2.unicentro.br/concursos/TS-152021.
10.3. Todos os pontos sorteados durante o teste seletivo são divulgados em edital na página da UNICENTRO
(https://www2.unicentro.br/concursos/TS-15-2021), concomitantemente com a transmissão ao Diário Oficial do Estado do Paraná.
10.4. O Teste Seletivo é realizado no Campus Santa Cruz, para as vagas ofertadas nas Unidades Universitárias de Guarapuava, e no
Campus de Irati, para as vagas ofertadas nas Unidades Universitárias de Irati.
10.4.1. Caso não haja salas suficientes para a realização da prova didática no Campus Santa Cruz, as provas podem ser realizadas no
Campus CEDETEG ou em outra Instituição.
10.4.2. Caso não haja salas suficientes para a realização da prova didática no Campus de Irati, as provas podem ser realizadas em
outra Instituição.
10.5. As datas e os horários de realização da prova didática constam do edital de homologação e convocação para a prova didática, a
ser expedido pela Diretoria de Concursos e Avaliação, no dia 26 de maio de 2021.
10.6. Se o número de candidatos de uma ou mais áreas ou matérias exceder na distribuição dos horários possíveis para a realização da
prova didática, os candidatos remanescentes realizam a prova didática nos dias subsequentes, respeitando também o contido na Lei
Estadual nº 16.653, de 9 de dezembro de 2010.
10.6.1. Os candidatos que realizarem prova didática nos dias subsequentes devem estar atentos ao disposto no quadro do item 10, no
que se refere ao ponto sorteado para sua “área ou matéria”, exceto os candidatos às “áreas ou matérias” contidas no Anexo II.
10.7. Somente podem submeter-se às provas os candidatos que tenham a inscrição homologada.
10.8. Somente é permitida a prestação de provas ao candidato que exibir documento oficial de identificação.
10.9. São considerados documentos oficiais de identidade para fins deste Teste Seletivo: Carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Justiça, pelas Secretarias de Segurança Pública; Carteiras expedidas pelos Órgãos Fiscalizadores de
Exercício Profissional (Ordens, Conselhos etc); Passaporte brasileiro, Certificado de Reservista, Carteiras Funcionais do Ministério
Público, Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho e
Previdência Social e Carteira Nacional de Habilitação com fotografia.
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11. DAS PROVAS
11.1. Da prova didática, para as vagas ofertadas conforme Anexo I
11.1.1. A prova didática, de caráter público e eliminatório, visa apurar a capacidade de planejamento de aula, de comunicação e de
síntese do candidato, bem como seu conhecimento na matéria e domínio nos processos e nas técnicas de ensino, constando de uma
preleção, em nível superior, com duração de quarenta a cinquenta minutos, sobre o ponto sorteado de uma lista de dez pontos.
11.1.2. A prova didática é realizada perante a banca na ordem alfabética dos candidatos com inscrições homologadas, exceto quando
o candidato tiver inscrição homologada após pedido de reconsideração formulado na forma do item 9 e respectivos subitens.
11.1.3. Os candidatos com inscrições homologadas para as vagas ofertadas nas Unidades Universitárias de Guarapuava fazem a
preleção, sobre o ponto sorteado, no Campus Santa Cruz. Caso não haja salas suficientes para a realização da prova didática no
Campus Santa Cruz, as provas podem ser realizadas no Campus CEDETEG ou em outra Instituição.
11.1.3.1. Para comparecimento dos candidatos na prova didática do Teste Seletivo para Admissão de Professores Colaboradores, a
Universidade segue todas as medidas de biossegurança determinadas pelos órgãos de saúde e pela Comissão de Acompanhamento e
Controle de Propagação do Coronavírus, de modo que o candidato deve obedecer aos seguintes requisitos:
a) adentrar no Campus com máscara e manter-se utilizando esta da maneira recomendada pelos órgãos de saúde;
b) portar álcool gel para utilização pessoal;
c) manter o distanciamento de 2 m em eventual fila de espera e perante os membros da banca.
11.1.3.2. É aferida temperatura do candidato antes da entrada no Campus. Caso o candidato esteja febril, é impedido de realizar a
prova didática, preenchendo formulário próprio para requerer realização da prova didática em nova data.
11.1.3.3. Outras medidas de biossegurança podem ser divulgadas no momento da convocação dos candidatos.
11.1.4. Os candidatos com inscrições homologadas para as vagas ofertadas nas Unidades Universitárias de Irati fazem a preleção,
sobre o ponto sorteado, no Campus de Irati. Caso não haja salas suficientes para a realização da prova didática no Campus de Irati, as
provas podem ser realizadas em outra Instituição.
11.1.5. Podem ser utilizados quaisquer recursos didáticos compatíveis, sendo disponibilizados apenas a lousa e o projetor multimídia.
Os demais equipamentos, como adaptador HDMI-VGA, retroprojetor, TV e vídeo, computador etc, devem ser providenciados pelo
candidato, por seus próprios meios e instalados sob sua inteira responsabilidade, dentro do tempo máximo estipulado para a aula.
11.1.6. É vedado aos candidatos assistirem à prova didática dos demais concorrentes.
11.1.7. A prova didática é gravada em vídeo para fins de registro e avaliação, sendo a utilização, o teor e a propriedade exclusivos da
Diretoria de Concursos e Avaliação.
11.2. Da prova didática, para as vagas ofertadas conforme Anexo II
11.2.1. A prova didática consta de uma interpretação de aula ministrada por um docente designado pela Diretoria de Concursos e
Avaliação, versando sobre os temas seguintes:
a) Vagas ofertadas na Unidade Universitária de Guarapuava: “Legislação e regulamentação do trabalho do tradutor/intérprete de
Libras e o Código de Ética do profissional tradutor/intérprete”.
b) Vagas ofertadas na Unidade Universitária de Irati: “Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais (TILS): contexto histórico,
função, formação e o código de ética que rege tal profissão”.
11.2.2. Os candidatos com inscrições homologadas para as vagas ofertadas nas Unidades Universitárias de Guarapuava, realizam a
prova didática no Campus Santa Cruz. Caso não haja salas suficientes para a realização da prova didática no Campus Santa Cruz, as
provas podem ser realizadas no Campus CEDETEG ou em outra Instituição.
11.2.3. Os candidatos com inscrições homologadas para as vagas ofertadas nas Unidades Universitárias de Irati fazem a preleção,
sobre o ponto sorteado, no Campus de Irati. Caso não haja salas suficientes para a realização da prova didática no Campus de Irati, as
provas podem ser realizadas em outra Instituição.
11.2.2.1. Para comparecimento dos candidatos na prova didática do Teste Seletivo para Admissão de Professores Colaboradores, a
Universidade segue todas as medidas de biossegurança determinadas pelos órgãos de saúde e pela Comissão de Acompanhamento e
Controle de Propagação do Coronavírus, de modo que o candidato deve obedecer aos seguintes requisitos:
a) adentrar no Campus com máscara e manter-se utilizando esta da maneira recomendada pelos órgãos de saúde;
b) portar álcool gel para utilização pessoal;
c) manter o distanciamento de 2 m em eventual fila de espera e perante os membros da banca.
11.2.2.2. É aferida temperatura do candidato antes da entrada no Campus. Caso o candidato esteja febril, é impedido de realizar a
prova didática, preenchendo formulário próprio para requerer realização da prova didática em nova data.
11.1.3.3. Outras medidas de biossegurança podem ser divulgadas no momento da convocação dos candidatos.
11.2.3. A prova didática é realizada na ordem alfabética dos candidatos com inscrições homologadas, perante a banca, exceto quando
o candidato tiver inscrição homologada após pedido de reconsideração formulado na forma do item 9 e respectivos subitens.
11.2.4. É vedado aos candidatos assistirem à prova didática dos demais concorrentes.
11.2.5. A prova didática é gravada em vídeo para fins de registro e avaliação, sendo a utilização, o teor e a propriedade exclusivos da
Diretoria de Concursos e Avaliação.
11.3. Da prova de títulos
11.3.1. A prova de títulos, de caráter classificatório, caracteriza-se pela análise e avaliação dos títulos constantes do Curriculum Vitae
do candidato aprovado na prova didática, em conformidade com o Gabarito para Avaliação da Prova de Títulos.
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11.3.2. A nota da prova de títulos (NPT) é o resultado da divisão entre a pontuação do candidato (PC) e a maior pontuação obtida
entre os candidatos da respectiva área ou matéria (MP), multiplicado por dez, conforme fórmula seguinte:
NPT = PC x 10
MP

11.4. Das bancas examinadoras
11.4.1. As bancas examinadoras são constituídas de três membros e um suplente, com titulação igual ou superior à do candidato.
11.4.2. Nos casos de impedimento e/ou suspeição, cabe aos candidatos inscritos recurso à Diretoria de Concursos e Avaliação, via
Protocolo Digital, para impugnação da composição das bancas examinadoras, no prazo de dois dias úteis, a contar da data do edital
de bancas examinadoras, seguindo os procedimentos relacionados abaixo:
I – Acessar a página https://www3.unicentro.br/protocolo, clicar no botão “Fazer Solicitação”, digitar as “Informações pessoais” nos
campos próprios e clicar no botão “Próximo”;
II – Na guia “Processo”, escolher como “Tipo de Processo” a opção: “APRESENTA RECURSO”, digitar no campo Solicitação:
“Teste Seletivo - Edital 015/2021 - recurso contra composição de banca examinadora” e clicar no botão “Próximo”;
III – Na guia “Anexos”, digitar o título de cada arquivo a ser anexado, clicar no botão “Escolher arquivo” e, depois de escolhido o
arquivo (formulário de recurso e documentos pertinentes), clicar no botão “Enviar”, repetindo o processo para todos os arquivos
digitalizados em PDF a serem anexados;
IV – Depois de anexados todos os arquivos, clicar em “Protocolar”. É importantíssimo finalizar dessa forma para que a sua
documentação seja recebida adequadamente pela Universidade;
V – Se necessário, dividir os arquivos PDF em partes sempre menores que 10MB, pois o Protocolo Digital não aceita arquivos
maiores que este tamanho.
11.4.3. O pedido de recurso referido no subitem anterior deve ser justificado e indicar com precisão o ponto sobre o qual versa a
reclamação, sob pena de não ser acatado.
12. DA NOTA DE APROVAÇÃO E DA MÉDIA CLASSIFICATÓRIA
12.1. A nota mínima para aprovação na prova didática é igual ou superior a seis, na escala de zero a dez.
12.2. A média classificatória ou final (MF) é a média ponderada entre a nota de aprovação na prova didática (NAPD), com peso três,
e a nota da prova de títulos (NPT), com peso um, com duas casas decimais e conforme fórmula seguinte:
MF = (NAPDx3) + (NPTx1)
4

12.3. Em caso de empate entre candidatos que concorrem à mesma “área ou matéria”, é dada a preferência ao candidato que, pela
ordem:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos na data de publicação do edital de aprovação e classificação;
b) tiver maior nota na prova didática;
c) tiver maior nota na prova de títulos;
d) tiver maior idade, depois de constatado que não existem candidatos com idade igual ou superior a sessenta anos na data de
publicação do edital de aprovação e classificação;
12.4. Caso o empate persista, o desempate é realizado por meio de sorteio público divulgado mediante edital de convocação
específico.
12.5. Não fazem parte da lista de classificados os candidatos que não obtiverem a nota mínima de aprovação referida no subitem
12.1.
13. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS
13.1. O resultado do Teste Seletivo é publicado pela Diretoria de Concursos e Avaliação no dia 16 de junho de 2021 (podendo ser
antecipado, a depender no número de dias de execução efetiva das provas), por meio de Edital afixado em local próprio, nos
Campi e no sítio da UNICENTRO, concomitantemente com a transmissão ao Diário Oficial do Estado do Paraná.
13.2. Do resultado cabe recurso, via Protocolo Digital, no prazo de quatro dias úteis, contados da data do edital de aprovação e
classificação emitido pela DIRCOAV, seguindo os procedimentos relacionados abaixo:
I – Acessar a página https://www3.unicentro.br/protocolo, clicar no botão “Fazer Solicitação”, digitar as “Informações pessoais” nos
campos próprios e clicar no botão “Próximo”;
II – Na guia “Processo”, escolher como “Tipo de Processo” a opção: “APRESENTA RECURSO”, digitar no campo Solicitação:
“Edital 015/2021 - recurso contra o resultado do Teste Seletivo” e clicar no botão “Próximo”;
III – Na guia “Anexos”, digitar o título de cada arquivo a ser anexado, clicar no botão “Escolher arquivo” e, depois de escolhido o
arquivo (formulário de recurso e documentos pertinentes), clicar no botão “Enviar”, repetindo o processo para todos os arquivos
digitalizados em PDF a serem anexados;
IV – Depois de anexados todos os arquivos, clicar em “Protocolar”. É importantíssimo finalizar dessa forma para que a sua
documentação seja recebida adequadamente pela Universidade;
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V – Se necessário, dividir os arquivos PDF em partes sempre menores que 10MB, pois o Protocolo Digital não aceita arquivos
maiores que este tamanho.
13.2.1. O pedido de recurso deve ser justificado e indicar com precisão o ponto sobre o qual versa a reclamação, sob pena de não ser
acatado.
13.2.2. Não será analisado o pedido de recurso apresentado fora do prazo, fora de contexto e de forma diferente da estipulada neste
Edital.
13.2.3. O pedido de vista da filmagem da prova didática é atendido por meio de requerimento, encaminhado no prazo de recurso
mencionado no subitem 13.2, via Protocolo Digital, , informando no requerimento o número de inscrição, o nome, o RG, o CPF e a
“área ou matéria” em que prestou o teste seletivo e seguindo os procedimentos relacionados abaixo:
I – Acessar a página https://www3.unicentro.br/protocolo, clicar no botão “Fazer Solicitação”, digitar as “Informações pessoais” nos
campos próprios e clicar no botão “Próximo”;
II – Na guia “Processo”, escolher como “Tipo de Processo” a opção: “SOLICITA”, digitar no campo Solicitação: “ Filmagem da
prova didática do Teste Seletivo – Edital 015/2021” e clicar no botão “Próximo”;
III – Na guia “Anexos”, digitar o título de cada arquivo a ser anexado, clicar no botão “Escolher arquivo” e, depois de escolhido o
arquivo (formulário de solicitação de filmagem e documentos pertinentes), clicar no botão “Enviar”, repetindo o processo para todos
os arquivos digitalizados em PDF a serem anexados;
IV – Depois de anexados todos os arquivos, clicar em “Protocolar”. É importantíssimo finalizar dessa forma para que a sua
documentação seja recebida adequadamente pela Universidade;
V – Se necessário, dividir os arquivos PDF em partes sempre menores que 10MB, pois o Protocolo Digital não aceita arquivos
maiores que este tamanho.
13.2.3.1. Caso o candidato queira utilizar a filmagem como fundamentos de eventual recurso, deve solicitá-la dentro do prazo de
recurso, não sendo concedido prazo adicional para que este seja impetrado.
13.2.4. Ao candidato que requerer vista da filmagem, na forma do subitem anterior, é encaminhado um link de acesso.
13.2.4.1. O link de acesso encaminhado é para fins de ciência exclusiva do candidato, sendo vedada a divulgação ampla da filmagem.
13.2.4.2. A utilização da filmagem, depois de encaminhada, é de inteira responsabilidade do candidato.
13.2.5. Pedidos de vistas à filmagem de outros candidatos são indeferidos.
13.2.6. Eventuais alterações de resultado preliminar da prova didática ou da prova de títulos que vierem a ocorrer após o julgamento
dos recursos, são publicadas em edital.
13.2.7. A Diretoria de Concursos e Avaliação formaliza a resposta, ao candidato, no respectivo Protocolo Digital de recurso.
13.2.8. As notas obtidas por intermédio do julgamento do recurso impetrado contra o resultado preliminar da prova didática ou da
prova de títulos podem permanecer inalteradas, sofrer acréscimos ou até mesmo reduções, em relação à nota divulgada
preliminarmente.
13.3. Em todas as fases do Teste Seletivo, as vias oficiais de comunicação entre a UNICENTRO e os candidatos são os editais
publicados na Internet, no rol de entrada dos Campi Universitários e no Diário Oficial do Estado do Paraná.
14. DAS CONTRATAÇÕES E DA VALIDADE DO TESTE SELETIVO
14.1. O Teste Seletivo, ora em oferta, tem validade de um ano, a contar da data de publicação do edital de aprovação e classificação.
14.2. A aprovação do candidato no Teste Seletivo não gera direito à contratação, ficando esta condicionada à disponibilidade
financeira/orçamentária e interesse institucional.
14.3. Os candidatos aprovados, de acordo com o número de vagas e condicionado à disponibilidade financeira/orçamentária e
interesse institucional, podem ser contratados por prazo determinado no regime Contrato de Regime Especial para Professor
Colaborador de Ensino Superior, pelo período de até doze meses.
14.3.1. O prazo de contratação pode ser prorrogado, desde que não ultrapasse o limite máximo de dois anos, a critério da Instituição.
14.3.2. Não é procedida contratação que resulte em acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções públicos.
14.4. São exigidos dos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas, até o momento da contratação, os
documentos comprobatórios dos requisitos para ingresso na função.
14.4.1. Edital específico estabelece prazos e condições para a apresentação dos documentos referidos no subitem 14.4.
14.4.2. Os documentos comprobatórios dos requisitos para ingresso na função, obedecidas as disposições dos quadros de vagas
contidos nos Anexos I e II, são os seguintes:
a) Fotocópia (frente e verso) autenticada do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Graduação Plena reconhecido.
b) Fotocópia do Histórico Escolar correspondente ao Diploma ou Certificado do Curso de Graduação Plena.
c) Fotocópia (frente e verso) autenticada do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Pós-Graduação.
d) Fotocópia do Histórico Escolar completo correspondente ao Diploma ou Certificado do Curso de Pós-Graduação.
e) Outros documentos eventualmente exigidos no quadro de vagas contido nos Anexos I e II.
14.4.3. A autenticação de fotocópia dos documentos de que tratam as alíneas “a” e “c”, do subitem 14.4.2, pode ser realizada:
I – por servidor público da UNICENTRO, que atesta a autenticidade mediante a comparação entre o documento original e a cópia; ou
II – em cartório competente, neste caso ficando dispensada a apresentação do documento original à UNICENTRO.
14.4.4. As fotocópias dos documentos constantes das alíneas “a” a “e” do subitem 14.4.2 devem corresponder com os requisitos de
Graduação e Pós-Graduação constantes dos quadros de vagas contidos nos Anexos I e II, conforme a “área ou matéria” de inscrição
escolhida pelo candidato.
14.4.5. Os Diplomas de Graduação devem estar devidamente registrados em uma universidade brasileira.
Home Page: http://www.unicentro.br
Campus Santa Cruz: Rua Salvatore Renna – Padre Salvador, 875, Bairro Santa Cruz – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090
CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR
Campus Cedeteg: Alameda Élio Antonio Dalla Vecchia, 838, Bairro Vila Carli – Fone: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-167 – GUARAPUAVA – PR
Campus de Irati: Rua Professora Maria Roza Zanon de Almeida, Bairro Engenheiro Gutierrez – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000
CEP 84.505-677 – IRATI – PR

Universidade Estadual do Centro-Oeste
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

Pró-Reitoria de Recursos Humanos – PRORH
Diretoria de Concursos e Avaliação – DIRCOAV
EDITAL Nº 015/2021-DIRCOAV/UNICENTRO

fl. 12

14.4.6. Cabe ao candidato o ônus da prova das exigências legais quanto à titulação.
14.4.7. 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 expedidos e registrados, em observância à regulamentação vigente;
II – os Diplomas de cursos de Mestrado e de Doutorado 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;
III – os Diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras, desde que revalidados por universidade
brasileira, na forma do art. 48, § 3º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
14.4.8. Quanto à comprovação de conclusão do Curso de Mestrado ou do Curso de Doutorado, o requerente pode, excepcionalmente,
anexar um dos seguintes documentos, que podem ser aceitos de forma condicional e provisória (validade da ata de defesa ou da
declaração oficial de conclusão do curso = um ano, em relação à data de conclusão do curso de Pós-Graduação), caso o candidato
tenha sido aprovado e convocado:
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, e fotocópia do Histórico Escolar completo; ou
II – declaração oficial de conclusão do curso expedida pela coordenação do curso, da qual conste a chancela da Instituição que a
emitiu, e fotocópia do Histórico Escolar completo.
14.4.9. A alteração na qualificação pessoal do contratado, no decorrer do contrato, não implica direito de promoção ou ascensão
funcional e remuneratória.
14.5. Toda documentação exigida para contratação deve ser apresentada no original e fotocópia, conforme edital de convocação
emitido pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos, PRORH, da UNICENTRO, quando da convocação para os exames préadmissionais.
14.5.1. Os editais de convocação dos aprovados para contratação podem tomar medidas que flexibilizem procedimentos de entrega
de documentos que envolvam aglomeração, como prevenção contra a COVID-19, dentro da razoabilidade e legalidade.
14.6. A não apresentação de qualquer dos documentos até o momento da contratação ou nos prazos especificados em edital, implica a
perda dos direitos dela decorrentes.
14.7. O descumprimento dos requisitos de ingresso, regulamentados nos Anexos I e II e mencionados no subitem 14.4 e respectivos
subitens, implica a eliminação do candidato.
14.8. Os professores chamados para contratação podem ser designados para atuar nos Campi e/ou Campi Avançados da
UNICENTRO.
15. ACESSO DOS DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO PELOS CANDIDATOS
Os protocolos digitais de inscrição dos candidatos não classificados ou que tiveram sua inscrição indeferida permanecem disponíveis
em PDF pelo prazo máximo de cento e vinte dias, a contar da homologação do resultado final do teste seletivo, após o qual podem
ser apagados do sistema, obedecendo a tabela de temporariedade do Estado.
16. DOS ANEXOS DESTE EDITAL
Anexo I - Quadro de vagas para Teste Seletivo;
Anexo II - Quadro de vagas para Teste Seletivo - Surdez;
Anexo III - Tabela de salários para Professores Colaboradores;
Anexo IV - Lista de pontos de cada “área ou matéria”.
17. DOS CASOS OMISSOS
Durante a realização do Teste Seletivo, os casos omissos são resolvidos pela Comissão Especial de Concurso e Avaliação Docente ou
submetidos à apreciação dos órgãos superiores da Universidade.
18. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a) Diretoria de Concursos e Avaliação, DIRCOAV: dircoav@unicentro.br;
b) Divisão de Concursos e Avaliação do Campus de Irati: dircoav@unicentro.br;
c) Sítio da UNICENTRO: www.unicentro.br.
Guarapuava, 26 de abril de 2021.

Prof. Fábio Hernandes,
Reitor da Unicentro.

Robson Paulo Ribeiro Ferras,
Pró-Reitor de Recursos Humanos.

Manoel Carlos Ferreira da Silva,
Diretor de Concursos e Avaliação.
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ANEXO I DO EDITAL N° 015-DIRCOAV/UNICENTRO, DE 26 DE ABRIL DE 2021
QUADRO DE VAGAS PARA TESTE SELETIVO
1. SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS, SEAA, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GUARAPUAVA, UNICENTRO
DEPTO

GRANDE ÁREA

ÁREA OU MATÉRIA

RT

DEVET

Medicina
Veterinária

Farmacologia e Anestesiologia
Veterinária

40

VA- REQUISITO MÍNIMO DE
GAS GRADUAÇÃO
1

Graduado em Medicina
Veterinária

REQUISITO MÍNIMO DE
PÓS-GRADUAÇÃO
Mestre

2. SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA, SEET, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GUARAPUAVA, UNICENTRO
DEPTO

GRANDE ÁREA

ÁREA OU MATÉRIA

RT

DEFIS

Física

Física Geral

40

VA- REQUISITO MÍNIMO DE
GAS GRADUAÇÃO
1

Graduado em Física

REQUISITO MÍNIMO DE
PÓS-GRADUAÇÃO
Doutor em Física

3. SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES, SEHLA, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GUARAPUAVA, UNICENTRO
DEPTO

GRANDE
ÁREA

ÁREA OU MATÉRIA

RT

DEHIS

História

História Cultural

40

3

Graduado em História

Doutor em História

História Global

34

3

Graduado em História

Doutor em História

História e Teoria Social

30

3

Graduado em História

Doutor em História

Libras II

40

1

Licenciado

Especialista em Libras e Banca Prolibras ou
Banca Feneis ou Banca CAS

Literaturas de Língua
Portuguesa

40

3

Graduado em Letras

Mestre em Letras; ou Mestre em Literatura
Comparada; ou Mestre em Teoria da
Literatura; ou Mestre em Estudos da
Literatura de Língua Portuguesa; ou Mestre
em Estudos Literários

DELET

Letras

VA- REQUISITO MÍNIMO
GAS DE GRADUAÇÃO

REQUISITO MÍNIMO DE PÓSGRADUAÇÃO

4. SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES, SEHLA, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE IRATI, UNICENTRO
DEPTO

GRANDE ÁREA

ÁREA OU
MATÉRIA

RT

DEHIS

História

História

40

2

Graduado em História

Doutor

Filosofia

Filosofia

40

1

Graduado em Filosofia

Mestre em Filosofia

Sociologia

Sociologia

30

1

Graduado em Ciências Sociais; ou
Graduado em Sociologia

Doutor em Sociologia; ou
Doutor em Antropologia; ou
Doutor em Ciência Política

Letras

Libras

26

1

- Graduado em Letras Libras; ou
- Graduado em qualquer área, com PósGraduação em Libras; ou
- Graduado em qualquer área, com
certificado pela Feneis ou CAS ou
Prolibras

Língua Alemã

20

1

Licenciado em qualquer área

Não há requisito

Língua Inglesa

20

1

Licenciado em Letras PortuguêsInglês; ou Licenciado em Letras Inglês

Mestre

Estágio
Supervisionado no
Curso de Pedagogia

30

1

Graduado em Pedagogia

Mestre

Estágio
Supervisionado no
Curso de Pedagogia

20

1

Graduado em Pedagogia

Mestre

DELET

DEPED

Educação /
Pedagogia

VA- REQUISITO MÍNIMO DE
GAS GRADUAÇÃO

REQUISITO MÍNIMO DE
PÓS-GRADUAÇÃO
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5. SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, SES, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GUARAPUAVA, UNICENTRO
DEPTO

GRANDE ÁREA

ÁREA OU MATÉRIA

RT

VA- REQUISITO MÍNIMO DE REQUISITO MÍNIMO DE
GAS GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO

DEDUF

Educação Física

Biodinâmica do Movimento e
Residência em Educação Física

40

1

Graduado em Educação
Física

Doutor, com comprovação de
experiência de 2 anos em
docência no Ensino Superior *

DENF

Enfermagem

Saúde do Adulto e do Idoso

40

4

Graduado em Enfermagem

Especialização e/ou Residência
na Área da Saúde

DEMED

Medicina

Anatomia Geral e Anatomia de
Órgãos e Sistemas

20

1

Graduado em Medicina

Especialista

Medicina de Família

12

1

Graduado em Medicina

Especialista

Semiologia

18

2

Graduado em Medicina

Especialista

Semiologia Pediátrica e
Puericultura

10

1

Graduado em Medicina

Especialista em Pediatria

Sistema Geniturinário

12

2

Graduado em Medicina

Especialista em Nefrologia; ou
Especialista em Urologia

Sistema Respiratório

12

2

Graduado em Medicina

Especialista em Pneumologia;
ou Especialista em Cirurgia do
Tórax

* A experiência deve ser comprovada com cópia da carteira de trabalho ou de contrato de trabalho, ou de ato de nomeação, acompanhado de
declaração de atuação.
6. SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, SESA, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GUARAPUAVA, UNICENTRO
DEPTO

GRANDE ÁREA

ÁREA OU
MATÉRIA

RT

DESES

Serviço Social

Questão Social e
Serviço Social

20

VA- REQUISITO MÍNIMO REQUISITO MÍNIMO DE PÓSGAS DE GRADUAÇÃO
GRADUAÇÃO
1

Graduado em Serviço
Social

- Especialista na área de Serviço Social; ou
- Especialista na área de Família; ou
- Especialista na área de Ciências Sociais; ou
- Especialista na área de Política Social; ou
- Especialista na área de Seguridade Social; ou
- Especialista na área de Metodologia do Ensino
Superior.

7. SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, SESA, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE IRATI, UNICENTRO
DEPTO

GRANDE ÁREA

ÁREA OU MATÉRIA

RT VA- REQUISITO MÍNIMO DE
GAS GRADUAÇÃO

REQUISITO MÍNIMO DE
PÓS-GRADUAÇÃO

DECIC

Ciências Contábeis

Contabilidade Geral

20

2

Graduado em Ciências Contábeis

Especialista

Economia Geral

26

1

Graduado em Economia

Especialista

Gestão de Hospedagem e
Agências de Viagens

40

2

Graduado em Turismo

Mestre

DETUR

Turismo

Guarapuava, 26 de abril de 2021.

Prof. Fábio Hernandes,
Reitor da Unicentro.

Robson Paulo Ribeiro Ferras,
Pró-Reitor de Recursos Humanos.

Manoel Carlos Ferreira da Silva,
Diretor de Concursos e Avaliação.
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ANEXO II DO EDITAL N° 015-DIRCOAV/UNICENTRO, DE 26 DE ABRIL DE 2021
QUADRO DE VAGAS PARA TESTE SELETIVO - SURDEZ
1. DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GUARAPUAVA,
UNICENTRO
GRANDE
ÁREA

ÁREA OU MATÉRIA

Libras
Surdez I*
* Vagas para intérprete.

RT

VAGAS

40

2

REQUISITO MÍNIMO
DE GRADUAÇÃO

REQUISITO MÍNIMO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Bacharel em Libras

Não há requisito

2. SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES, SEHLA, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE IRATI, UNICENTRO
DEPTO

GRANDE
ÁREA

ÁREA OU
MATÉRIA

RT

VAGAS

DELET

Letras

Surdez*

40

1

REQUISITO MÍNIMO DE GRADUAÇÃO

REQUISITO MÍNIMO DE PÓSGRADUAÇÃO

- Graduado em Letras Libras; ou
Não há requisito
- Graduado em qualquer área, com certificado pela
FENEIS ou CAS ou Prolibras

* Vaga para intérprete.

Guarapuava, 26 de abril de 2021.

Prof. Fábio Hernandes,
Reitor da Unicentro.

Robson Paulo Ribeiro Ferras,
Pró-Reitor de Recursos Humanos.

Manoel Carlos Ferreira da Silva,
Diretor de Concursos e Avaliação.
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ANEXO III DO EDITAL N° 015-DIRCOAV/UNICENTRO, DE 26 DE ABRIL DE 2021
TABELA DE SALÁRIOS PARA PROFESSORES COLABORADORES *
REGIME DE TRABALHO

Graduado

Especialista

Mestre

Doutor

40 horas

3.310,75

3.972,90

5.520,69

8.372,77

34 horas

2.814,14

3.376,97

4.692,58

7.116,85

30 horas

2.483,06

2.979,68

4.140,51

6.279,58

26 horas

2.151,99

2.582,39

3.588,45

5.442,30

20 horas

1.655,38

1.986,45

2.760,34

4.186,39

18 horas

1.489,84

1.787,81

2.484,31

3.767,75

12 horas

993,23

1.191,87

1.656,21

2.511,83

10 horas
827,69
993,23
1.380,17
* Fonte: DIRP/UNICENTRO, conforme Lei Estadual nº 19.912, de 30 de agosto de 2019.

2.093,19

OBSERVAÇÃO:
1) Adicional de Titulação.
Os salários dos professores colaboradores detentores de títulos estão acrescidos de Adicionais de Titulação, conforme porcentagem
abaixo:
TITULAÇÃO

ADICIONAL DE
TITULAÇÃO

ESPECIALISTA

20%

MESTRE

45%

DOUTOR

75%

Guarapuava, 26 de abril de 2021.

Prof. Fábio Hernandes,
Reitor da Unicentro.

Robson Paulo Ribeiro Ferras,
Pró-Reitor de Recursos Humanos.

Manoel Carlos Ferreira da Silva,
Diretor de Concursos e Avaliação.
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ANEXO IV DO EDITAL N° 015-DIRCOAV/UNICENTRO, DE 26 DE ABRIL DE 2021
LISTA DE PONTOS DE CADA ÁREA OU MATÉRIA
1. SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS, SEAA, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GUARAPUAVA, UNICENTRO
1.1. ÁREA OU MATÉRIA: DEVET/GUARAPUAVA: FARMACOLOGIA E ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA - RT 40
PONTOS: 1. Farmacocinética. 2. Farmacodinâmica. 3. Farmacologia dos antiinflamatórios não-esteroidais. 4. Farmacologia dos principais antimicrobianos de uso na
Medicina Veterinária. 5. Farmacologia dos principais agentes antinematódeos. 6. Controle da dor em pequenos animais. 7. Anestesia intravenosa total em pequenos
animais. 8. Anestesia inalatória. 9. Complicações anestésicas. 10. Anestesia local e regional em grandes animais.
2. SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA, SEET, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GUARAPUAVA, UNICENTRO.
2.1. ÁREA OU MATÉRIA: DEFIS/GUARAPUAVA: FÍSICA GERAL - RT 40
PONTOS: 1. Leis de Conservação: Energia, Momento Linear e Momento Angular. 2. Campo Gravitacional. 3. Fluidos. 4. Movimento Harmônico Simples.5. Leis da
Termodinâmica. 6. Propagação de Ondas Mecânicas. 7. Óptica Física. 8. Lei de Ampère e Lei de Faraday. 9. Lei de Gauss para a Eletricidade e o Magnetismo. 10. Ondas
Eletromagnéticas: Propagação no Vácuo e na Matéria.
3. SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES, SEHLA, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GUARAPUAVA, UNICENTRO.
3.1. ÁREA OU MATÉRIA: DEHIS/GUARAPUAVA: HISTÓRIA CULTURAL - RT 40
PONTOS: 1 - História da imprensa, do livro e da leitura. 2 - Interfaces entre História Cultural e Literatura. 3 - História e o ressurgimento da narrativa. 4 - Políticas de
memória, narrativas e esquecimento. 5 - História, memória e resistência na América Latina. 6 - Historicidades, experiência e memória. 7 - Feminismo decolonial na
América Latina. 8 - Marxismo e História Cultural. 9 - Literatura e identidade na América Latina no século XX. 10 - Contribuições de Michel Foucault para o campo da
História Cultural.
3.2. ÁREA OU MATÉRIA: DEHIS/GUARAPUAVA: HISTÓRIA GLOBAL - RT 34
PONTOS: 1. A história global em perspectiva historiográfica. 2. Espacialidades e temporalidades em história global. 3. (De)colonialidade, integração e globalização. 4. Sul
Global, pós-colonialismo e escritas da história. 5. O Brasil na história global. 6. Arte, patrimônio e mundialização. 7. Circulação do conhecimento e histórias
transnacionais. 8. História global e pandemias. 9. Gênero e história global. 10. A grande aceleração e história ambiental global.
3.3. ÁREA OU MATÉRIA: DEHIS/GUARAPUAVA: HISTÓRIA E TEORIA SOCIAL - RT 30
PONTOS: 1. História e Teoria Social. 2. Sociologia histórica: diálogos, debates e possibilidades. 3. História do Tempo Presente. 4. Formação social e histórica do Brasil e
as questões étnico-raciais. 5. História e Ciências Sociais. 6. História e Relações de poder. 7. Debates sobre a história social do trabalho no Brasil. 8. História e Marxismo. 9.
Biografia, memória e sociedade. 10. Teorias sociológicas pós Segunda Guerra e suas contribuições para a História.
3.4. ÁREA OU MATÉRIA: DELET/GUARAPUAVA: LIBRAS II - RT 40
PONTOS: 1. Bilinguismo e Formação de professores bilíngues; 2. Recursos didáticos e metodológicos para o ensino da libras a ouvintes; 3. A língua brasileira de sinais
aspectos culturais e identidade surda; 4. História da língua brasileira de sinais; 5. Variação e mudança linguística na libras; 6. Estrutura gramatical da libras; 7. Aspectos
sintáticos da libras; 8. Aspectos da literatura surda; 9. Aspectos fonológicos e morfológicos da libras; 10. Semântica e pragmática da libras.
3.5. ÁREA OU MATÉRIA: DELET/GUARAPUAVA: LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA - RT 40
PONTOS: 1. Literatura de autoria feminina em língua portuguesa. 2. Literaturas africanas de língua portuguesa. 3. A lírica camoniana. 4. Barroco luso-brasileiro; 5.
Arcadismo luso-brasileiro. 6. Romantismo em Portugal e no Brasil. 7. O Realismo de Eça de Queirós e Machado de Assis; 8. Fernando Pessoa e a heteronímia; 9.
Modernismo em Portugal e no Brasil. 10. Prosa e poesia contemporâneas brasileira e portuguesa.
3.6. ÁREA OU MATÉRIA: DELET/GUARAPUAVA: SURDEZ I - RT 40 (VAGAS PARA INTÉRPRETE)
TEMA: Legislação e regulamentação do trabalho do tradutor/intérprete de Libras e o Código de Ética do profissional tradutor/intérprete.
4. SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES, SEHLA, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE IRATI, UNICENTRO
4.1. ÁREA OU MATÉRIA: DEHIS/IRATI: HISTÓRIA - RT 40
PONTOS: 1. O indígena e a sociedade nacional. 2. Resistência escrava e o fim da escravidão. 3. Economia e Administração no Brasil Colonial. 4. Miscigenação e questão
racial no Brasil. 5. Sertanejos e Coronéis. 6. Cidade Brasileira na Belle Époque. 7. Novos grupos sociais e ideias no Brasil (séc. XIX e início do XX). 8. A formação da
consciência histórica e historiográfica no Brasil. 9. Imigração e Modernização no Brasil. 10. Cidadania, partidos e eleições durante a ditadura civil-militar (1964-1985).
4.2. ÁREA OU MATÉRIA: DEHIS/IRATI: FILOSOFIA - RT 40
PONTOS: 1. Pós-modernidade. 2. Epistemologia e Educação. 3. Ética e Filosofia. 4. A Filosofia e Humanidades. 5. Filosofia, Ciência e Tecnologia. 6. Filosofia
Contemporânea. 7. Filosofia e Linguagem. 8. Biopolítica. 9. Filosofia e Educação. 10. Filosofia e História.
4.3. ÁREA OU MATÉRIA: DEHIS/IRATI: SOCIOLOGIA - RT 30
PONTOS: 1. Sociologia da Educação. 2. Instituições e Relações de Poder. 3. Teoria Sociológica Clássica. 4. Sociologia e sociedade contemporânea. 5. Subjetividade e
Relações de Poder. 6. Trabalho e Desigualdade Social. 7. Cultura e Sociedade. 8. Comunidade e Sociedade: o "tradicional", o "moderno" e o "pós-moderno". 9. Teoria
Weberiana no Pensamento Sociológico. 10. Teoria Social e Organizações.
4.4. ÁREA OU MATÉRIA: DELET/IRATI: LIBRAS - RT 26
PONTOS: 1. A Libras como primeira língua (L1) e a Língua Portuguesa com a segunda língua (L2) no processo de escolarização do aluno surdo. 2. Parâmetros
linguísticos da língua de sinais. 3. Cultura e identidade(s) surda(s). 4. Fundamentos históricos, legais e teóricos da educação de surdos. 5. A aquisição da linguagem (oral,
de sinais e da escrita) pelo sujeito surdo. 6. Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais: contexto histórico, função, formação e o código de ética que rege tal profissão. 7.
Aspectos linguísticos e grámaticas da língua de sinais: fonologia, morfologia, sintaxe (orações com tópicos, orações com foco etc.). 8. Uso de classificadores e tipos de
verbos (simples, com concordância, espaciais e outros) da língua de sinais. 9. Principais modelos metodológicos da educação de surdos no decorrer do tempo. 10. Tipos de
Escolas: Inclusiva, Especial, Bilíngue e suas implicações para a educação de surdos.
4.5. ÁREA OU MATÉRIA: DELET/IRATI: LÍNGUA ALEMÃ - RT 20
PONTOS: 1. Aufsatzschreiben im deutschen Unterricht. 2. Der Kommunikative Ansatz im DaF Unterricht. 3. Deutsche Literatur zur Epoche der Nachkriegszeit. 4. Die
lexikalische und morphologische Aspekte der deutschen Sprache. 5. Die Syntax der deutschen Sprache. 6. Die Deklinationen von Artikeln und Adjektiven der deutschen
Sprache. 7. Verbergänzung der deutschen Sprache. 8. Die Konjunktionen und die Nebensätze auf Deutsch. 9. Klassifizierung von Pronomen der deutschen Sprache. 10.
Modalverben auf Deutsch und ihre Anwendung in der Syntax und Semantik.
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4.6. ÁREA OU MATÉRIA: DELET/IRATI: LÍNGUA INGLESA - RT 20
PONTOS: 1. Developing Reading and Writing Skills in the English Language Classroom; 2. Developing Listening and Speaking Skills in the English Language
Classroom; 3. Integrating the four skills in the English Language Classroom; 4. The use of new technologies in EFL Teaching; 5. The use of grammar in the English
Language Classroom; 6. Assessment in EFL teaching; 7. Teaching English pronunciation for Brazilian speakers; 8. Teaching English for academic purposes; 9. Teaching
English as a Lingua Franca; 10. Teaching English in the intercultural classroom.
4.7. ÁREA OU MATÉRIA: DELET/IRATI: SURDEZ - RT 40 (VAGA PARA INTÉRPRETE)
TEMA: Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais (TILS): contexto histórico, função, formação e o código de ética que rege tal profissão.
4.8. ÁREA OU MATÉRIA: DEPED/IRATI: ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE PEDAGOGIA - RT 30
PONTOS: 1. Intersecção de saberes: do curso de Pedagogia para o campo de estágio, uma parceria necessária à formação docente. 2. A relação teoria e prática no Estágio
Supervisionado no curso de Pedagogia. 3. A prática pedagógica no contexto da educação infantil: os Campos de Experiência e a BNCC. 4. A prática pedagógica nos anos
iniciais do ensino fundamental: desafios da atualidade. 5. O estágio supervisionado em tempos incertos: reflexões acerca do contexto de pandemia. 6. O estágio na gestão
escolar: perspectivas e limites. 7. O papel do professor-orientador de estágio supervisionado na formação docente. 8. Estágio supervisionado e o processo de inclusão
educacional. 9. Estágio Supervisionado e a mediação entre ensino, pesquisa e extensão. 10. A avaliação do estágio supervisionado: contribuições para a formação docente.
4.9. ÁREA OU MATÉRIA: DEPED/IRATI: ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE PEDAGOGIA - RT 20
PONTOS: 1. Intersecção de saberes: do curso de Pedagogia para o campo de estágio, uma parceria necessária à formação docente. 2. A relação teoria e prática no Estágio
Supervisionado no curso de Pedagogia. 3. A prática pedagógica no contexto da educação infantil: os Campos de Experiência e a BNCC. 4. A prática pedagógica nos anos
iniciais do ensino fundamental: desafios da atualidade. 5. O estágio supervisionado em tempos incertos: reflexões acerca do contexto de pandemia. 6. O estágio na gestão
escolar: perspectivas e limites. 7. O papel do professor-orientador de estágio supervisionado na formação docente. 8. Estágio supervisionado e o processo de inclusão
educacional. 9. Estágio Supervisionado e a mediação entre ensino, pesquisa e extensão. 10. A avaliação do estágio supervisionado: contribuições para a formação docente.
5. SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, SES, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GUARAPUAVA, UNICENTRO
5.1. ÁREA OU MATÉRIA: DEDUF/GUARAPUAVA: BIODINÂMICA DO MOVIMENTO E RESIDÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA - RT 40
PONTOS: 1. Avaliação e prescrição de atividade física para a saúde no contexto da atenção básica. 2. Epidemiologia da atividade física. 3. Práticas de saúde baseada em
evidência. 4. Políticas públicas de saúde e as competências do profissional de educação física na atenção básica. 5. Práticas corporais e atividade física na comunidade. 6.
Perfil e frequência das doenças crônico degenerativas associadas à redução na atividade física. 7. Conceitos da epidemiologia descritiva, analítica e sua aplicação prática na
Saúde Pública. 8. Educação física na atenção primária à saúde. 9. Análise de dados em pesquisa com atividade física e esporte. 10. Métodos quantitativos de pesquisa
cientifica em atividade física e esporte.
5.2. ÁREA OU MATÉRIA: DENF/GUARAPUAVA: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO - RT 40
PONTOS: 1. Segurança do paciente hospitalizado. 2. A dor como sinal vital. 3. Assistência de enfermagem ao paciente terminal e família. 4. Avaliação global do risco
cardiovascular na atenção primária. 5. Avaliação neurológica de enfermagem: quando e o que avaliar. 6. Cuidados de enfermagem às principais neuropatias do diabético. 7.
Cuidados paliativos na assistência de enfermagem. 8. Gestão das ações voltadas à saúde do trabalhador e da trabalhadora. 9. O Enfermeiro na prevenção e controle de
infecção hospitalar.10. Avaliação global do idoso.
5.3. ÁREA OU MATÉRIA: DEMED/GUARAPUAVA: ANATOMIA GERAL E ANATOMIA DE ÓRGÃOS E SISTEMAS - RT 20
PONTOS: 1. Anatomia da parede torácica. 2. Anatomia dos pulmões e mediastino. 3. Anatomia do coração e pericárdio. 4. Anatomia da parede abdominal e do diafragma.
5. Anatomia da região inguinal. 6. Anatomia do estômago, intestino delgado e intestino grosso. 7. Anatomia Pâncreas, fígado e vias biliares. 8. Anatomia dos rins e ureteres.
9. Anatomia da pelve. 10. Anatomia dos órgãos genitais masculinos e femininos.
5.4. ÁREA OU MATÉRIA: DEMED/GUARAPUAVA: MEDICINA DE FAMÍLIA - RT 12
PONTOS: 1) Ginecologia e Obstetrícia no contexto da Medicina familiar; 2) Métodos anticoncepcionais; 3) Pré-natal; 4) Sexualidade; 5) Tabagismo e alcoolismo; 6)
Epidemiologia e teorias sobre o envelhecimento; 7) Abordagem do idoso no contexto familiar; 8) Introdução a Medicina Familiar; 9) Cuidados com a criança na Medicina
Familiar; 10) Violência contra a mulher.
5.5. ÁREA OU MATÉRIA: DEMED/GUARAPUAVA: SEMIOLOGIA - RT 18
PONTOS: 1) Semiotécnica e achados fisiológicos; 2) Técnicas de exame físico e achados patológicos; 3) Exame físico geral; 4) Exame da cabeça (face) e pescoço; 5)
Exame do aparelho respiratório; 6) Exame do aparelho circulatório; 7) Exame do abdome, 8) Semiologia na Insuficiência cardíaca; 9) Semiologia na Insuficiência
respiratória; 10) Semiologia na Insuficiência renal.
5.6. ÁREA OU MATÉRIA: DEMED/GUARAPUAVA: SEMIOLOGIA PEDIÁTRICA E PUERICULTURA - RT 10
PONTOS: 1. Anamnese; 2. Exame físico geral; 3. Avaliação do estado nutricional; 4. Exame do aparelho respiratório; 5. Prevenção de acidentes e violência contra a
criança; 6. Exame do aparelho circulatório; 7. Exame do abdome; 8. Crescimento físico; 9. Alimentação da criança; 10. Vacinação.
5.7. ÁREA OU MATÉRIA: DEMED/GUARAPUAVA: SISTEMA GENITURINÁRIO - RT 12
PONTOS: 1) Malformações; 2) Processos inflamatórios e neoplasias da bexiga urinária; 3) Processos inflamatórios e neoplasias da próstata; 4) Síndrome nefrótica; 5)
Nefropatia diabética; 6) Exames subsidiários de diagnóstico sistema urinário e genital masculino; 7) Infecções do trato urinário; 8) Litíases; 9) Síndrome nefrítica; 10).
Diagnóstico diferencial das hematúrias.
5.8. ÁREA OU MATÉRIA: DEMED/GUARAPUAVA: SISTEMA RESPIRATÓRIO - RT 12
PONTOS: 1) Métodos diagnósticos em doenças do sistema respiratório; 2) Doença pulmonar obstrutiva crônica; 3) Asma; 4) Tuberculose pulmonar; 5) Derrames pleurais;
6) Pneumotórax; 7) Câncer de pulmão; 8) Pneumonias bacterianas; 9) Tabagismo; 10) Tromboembolismo pulmonar.
6. SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, SESA, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GUARAPUAVA, UNICENTRO
6.1. ÁREA OU MATÉRIA: DESES/GUARAPUAVA: QUESTÃO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL - RT 20
PONTOS: 1. O debate sobre a "nova" questão social. 2. A questão social e as tendências para implementação das políticas sociais. 3. As expressões da questão social na
contemporaneidade. 4. Origem e conceito de questão social. 5. As raízes da questão social no Brasil. 6. A pandemia e o aprofundamento das expressões da questão social.
7. As particularidades da questão social na América Latina. 8. Pobreza e questão social no Brasil. 9. A questão social como objeto de atuação profissional. 10. A relação
questão social, Serviço Social e trabalho.
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7. SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, SESA, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE IRATI, UNICENTRO
7.1. ÁREA OU MATÉRIA: DECIC/IRATI: CONTABILIDADE GERAL - RT 20
PONTOS: 1. Aspectos Tributários nas Operações com Mercadorias. 2. Ativo Intangível: Reconhecimento e Mensuração. 3. Análise Econômico e Financeira das
Demonstrações Contábeis. 4. Ativo Imobilizado: Aspectos Contábeis e Fiscais. 5. Análise Custo-Volume-Lucro. 6. Formas de Tributação no âmbito Federal e seus impactos
no resultado das empresas. 7. Demonstração dos Fluxos de Caixa. 8. Formação do Preço de Venda. 9. Patrimônio Líquido: Composição e Evidenciação. 10. Estrutura
Conceitual para Relatório Financeiro.
7.2. ÁREA OU MATÉRIA: DECIC/IRATI: ECONOMIA GERAL - RT 26
PONTOS: 1. Teoria do consumidor. 2. Teoria da produção e dos custos. 3. A competição perfeita: oferta, demanda, equilíbrio e eficiência econômica. 4. Estruturas de
mercado. 5. Instrumentos de política econômica. 6. Modelo IS – LM. 7. Balanço de pagamentos: conceito, estrutura e instrumentos de ajuste dos fluxos externos. 8.
Consumo e Investimento. 9. Evolução do pensamento econômico. 10. Sistema financeiro nacional.
7.3. ÁREA OU MATÉRIA: DETUR/IRATI: GESTÃO DE HOSPEDAGEM E AGÊNCIAS DE VIAGENS - RT 40
PONTOS: 1. Produtos e serviços em agências de turismo. 2. Tipos de serviço à mesa e Mise en Place. 3. Tipologia dos meios de hospedagem. 4. Inovação nos serviços de
agenciamento. 5. Movimentos gastronômicos. 6. Uso das TICs na gestão de produtos hoteleiros e de agência. 7. Meios de hospedagem e ações de gestão ambiental. 8. O
setor de viagens no pós-pandemia, COVID 19. 9. Meios de hospedagem e segurança sanitária. 10. Departamentalização em meios de hospedagem.

Guarapuava, 26 de abril de 2021.

Prof. Fábio Hernandes,
Reitor da Unicentro.

Robson Paulo Ribeiro Ferras,
Pró-Reitor de Recursos Humanos.

Manoel Carlos Ferreira da Silva,
Diretor de Concursos e Avaliação.
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