
 

Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá – FAFIPAR 
Criada por Decreto nº 4.144 de agosto de 1956 e autorizada pelo Dec. nº 47.667 de 19/01/1960 

Reconhecida pelo dec. nº 54.355 de 30/09/1964 
Transformada em Autarquia Estadual conforme Lei nº 9.663 de 16/07/91 

 

 

EDITAL Nº 076/2013 

 

 

 

 

 O Prof. Mauro Stival, Diretor da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 

Paranaguá, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e considerando: 

- a Lei Estadual nº 6.174/70, de 16 de novembro de 1970; 

- a Lei Estadual nº 11.713/97, de 7 de maio de 1997, alterada pela Lei Estadual nº 14.825/05, de 

12 de setembro de 2005; 

- a Lei Estadual 13.456/ 02, de 11 de Janeiro de 2002; 

- a Lei 14.274/03, de 24 de Dezembro de 2003; 

- a Lei Estadual nº  15.139/06, de 01 de 31 de maio de 2006; 

- o Decreto nº 7116/13, de 28 de Janeiro de 2013; 

- o Decreto nº 5691/02, de 15 de Maio de 2002; 

- o Decreto Estadual nº 5.733/12, de 28 de agosto de 2012; 

- o Protocolo nº 11.242.639-6, de 28 de dezembro de 2010; 

- o Protocolo n° 11.242.674-3, de 06 de abril de 2011; 

- o protocolo nº 11.419.510-3, 

- e as disposições contidas no presente Edital, para os Departamentos e regimes de 

trabalho constantes nos quadros anexos, em atividades a serem exercidas de acordo com as 

determinações e necessidades da Instituição nos termos da legislação em vigor. 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

1. Estarão abertas, no período de 22 a 26 de julho de 2013, as inscrições para o Concurso Público de 

Provas e Títulos para provimento de vagas da Carreira Docente do Magistério do Ensino Superior 

da FAFIPAR, para as disciplinas/áreas constantes no Anexo I, observada a legislação vigente e as 

normas deste Edital.  

1.1 As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, pelo candidato ou por intermédio de 

procurador, na Secretaria da FAFIPAR, sita a Rua Comendador Corrêa Júnior, 117 – CEP: 

83203-560 - Paranaguá – Paraná, no horário das 13h00 às 19h00. 

 

2. As provas serão realizadas no período de 16 a 18 de setembro de 2013, em horário a ser publicado 

através de edital próprio após a homologação das inscrições. 

 

3. O vencimento mensal, referente ao regime de trabalho, será de: 

TITULAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
SALÁRIO BÁSICO 

ADICIONAL DE 

TITULAÇÃO 

VENCIMENTOS 

* 

Mestre 40 R$ 2.494,34 R$ 1.122,45  R$ 3.616,79  

Doutor 40 R$ 3.134,46  R$ 2.350,84 R$ 5.485,30 

* Valores referentes a maio de 2013 

** Poderá, ainda, ser concedido aos professores de carga horária 40 horas de qualquer classe, o regime de 

TIDE (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva), com acréscimo de 55% sobre o valor total dos vencimentos 

da tabela acima se atendidas às exigências normativas. 
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DAS INSCRIÇÕES: 

 

4   No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos, para avaliação do 

currículo: 

a) Fotocópia do documento oficial de identidade, que comprove nacionalidade brasileira, ou no 

caso de estrangeiro, fotocópia do visto temporário ou permanente, que faculte o exercício de 

atividade remunerada; 

b) Declaração de que está em dia com as obrigações eleitorais, nos termos da legislação eleitoral; 

c) Fotocópia do Diploma de graduação e do histórico escolar correspondente; 

d) A inscrição será permitida para brasileiros natos ou naturalizados, portugueses que tenham 

adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e o gozo dos direitos políticos (§ 1o, Art. 12 da 

Constituição Federal e Decretos Federais nºs. 70.391, de 12 de abril de 1972 e 70.436, de 18 de 

abril de 1972) ou estrangeiros com visto temporário ou permanente, que faculte o exercício de 

atividade remunerada no Brasil e exigir-se-á como título básico, sem dispensa de outros requisitos, 

que o candidato possua diploma de curso de graduação de duração plena que inclua, no todo ou em 

parte, a área de estudos correspondente ao Departamento interessado, além dos requisitos previstos 

neste Edital; 

e) Fotocópia do Diploma de Mestrado ou Doutorado e do histórico escolar correspondente. O 

Diploma do Curso de Mestrado ou Doutorado poderá ser substituído por certificado de 

conclusão com comprovante de defesa com aprovação de dissertação ou tese, e deverá estar 

acompanhado do histórico escolar correspondente; 

f) Curriculum vitae – Plataforma Lattes e documentos comprobatórios relacionados no Anexo 

IV para avaliação do currículo, que deverão estar organizados na ordem estabelecida pelo 

currículum vitae; 

g) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), 

através de depósito bancário no Banco do Brasil – Agência 0259-3 - Conta corrente 41.267-8, 

em nome da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá; 

h) Declaração de que se submete a todas as condições do Regulamento e deste Edital; 

4.1 A experiência profissional, quando exigida como requisito, deverá ser comprovada através de 

registro em carteira de trabalho (neste caso o candidato deverá providenciar cópia das páginas 

com foto e qualificação civil e cópia(s) da(s) página(s) com o(s) registro(s)) e/ou declarações 

de pessoas jurídicas ou de órgãos públicos que comprovem a experiência na área exigida. 

 

5  Ao candidato estrangeiro, depois de cumpridas as demais exigências deste Edital, é permitido 

inscrição no Concurso Público mediante a apresentação de visto temporário, nos termos da Lei 

Federal nº 6814/80, art. 13, inciso V e art. 15, ou mediante a apresentação de visto permanente. 

 

6.  Os títulos de pós-graduação “stricto sensu” deverão ser reconhecidos pela CAPES/MEC. 

 

7.  Os documentos obtidos no exterior somente serão aceitos se revalidados pelo Ministério da 

Educação ou Instituições de Ensino Superior Oficial e acompanhados de tradução pública 

juramentada. 

 

8. Em nenhuma hipótese será admitida a juntada de documentos citados no item 4 após o 

encerramento do prazo de inscrições. 

 

9. A Comissão de Processo Seletivo Docente publicará em edital na FAFIPAR até o dia 13 de 

agosto de 2013 a homologação das inscrições, onde constará data, horário e local da prova 

escrita, bem como a composição da Banca Examinadora. 
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10. As Bancas Examinadoras serão constituídas de 4 (quatro) membros, sendo 3 (três) titulares e 1 

(um) suplente. No mínimo, 1 (um) dos membros titulares deverá ser docente de outra instituição. 

Caso ocorra algum imprevisto e o docente de outra instituição não possa comparecer na data 

marcada para a prova, será convocado um dos membros suplentes, podendo a Banca Examinadora 

ficar constituída de 3 (três) professores da FAFIPAR. 

 

11. Os recursos contra a não homologação de inscrições, ou contra algum membro da banca 

examinadora terão efeito suspensivo, devendo ser interposto no prazo máximo de 02 (dois) dias 

contados da data de publicação do Edital de homologação nas dependências da FAFIPAR e serão 

julgados pela CPSD, num prazo máximo de 24 horas, de cuja decisão não caberá pedido de 

reconsideração. O resultado do recurso será publicado em edital específico da FAFIPAR. 

 

12. A não homologação da inscrição não implicará por parte da Faculdade na devolução da taxa 

recolhida. 

 

13. Somente poderão submeter-se às provas os candidatos cujas inscrições tiverem sido homologadas 

e que estiverem portando documentos de identidade oficial. 

 

DAS PROVAS 

 

14. O Concurso Público constará de: 

a) prova escrita, com caráter eliminatório; 

b) prova didática com arguição; 

c) avaliação de curriculum vitae. 

 

15. Será eliminado do Concurso Público o candidato que não obtiver, na prova escrita, nota igual ou 

superior a 7,0 (sete vírgula zero). 

 

16. A prova escrita, de caráter eliminatório, terá duração de 4 (quatro) horas, e o tema será único para 

todos os candidatos da área de conhecimento objeto do Concurso, e versará sobre item do 

programa sorteado publicamente pela banca examinadora, no momento de sua realização. 

16.1 A Prova Escrita terá seu início com o sorteio do ponto, não sendo mais admitido o ingresso 

de nenhum candidato no local da prova, independentemente de quaisquer motivos 

porventura alegados. 

16.2 Após o sorteio do ponto da prova escrita, os candidatos terão um tempo de até trinta minutos 

para consulta livre no local. 

16.3 As anotações da consulta livre não poderão ser utilizadas durante a elaboração da prova, nem 

o material utilizado para a consulta. 

16.4 A prova escrita tem a duração máxima de quatro horas, incluído o tempo usado pelo 

candidato para consulta livre. 

16.5 A prova escrita deverá ter leitura pública pelo candidato no período subsequente de sua 

realização. 

 

17. A Prova Escrita será avaliada pela Banca Examinadora no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas após a sua conclusão, de acordo com os seguintes critérios. 

I. Apresentação (introdução - desenvolvimento - conclusão); 

II. Conteúdo (mínimos - organização - clareza de idéias); 

III. Linguagem (clareza - propriedade - correção). 
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18. Caberá a cada um dos membros da Banca Examinadora atribuir a sua nota, na escala de 0 (zero) a 

10 (dez) e a nota final será a média aritmética das mesmas, sendo consideradas até a casa 

centesimal, desprezando-se, quando for o caso, as frações de milésimos. 

 

19. A relação dos candidatos que forem aprovados na prova escrita será divulgado por meio de Edital 

a ser publicado nas dependências da FAFIPAR. No Edital de publicação dos aprovados na prova 

escrita, a Comissão de Processo Seletivo Docente fará constar as datas, horários e locais de 

realização das provas didáticas. 

 19.1 Serão publicados no site oficial da FAFIPAR e no Diário Oficial do Estado apenas os 

resultados dos candidatos aprovados e dos candidatos excluídos por ausência. Os desclassificados 

não terão sua nota divulgada de acordo com o art. 29 do Decreto 7116/2013 de 28 de janeiro de 

2013. 

 

20. A cópia da prova escrita ficará à disposição do candidato junto à sala da Comissão de Processo 

Seletivo Docente, sendo permitida a cada candidato a obtenção de fotocópia de sua prova, 

mediante requerimento à Comissão, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação do 

resultado da etapa. 

 

21.  O item sorteado na prova escrita será automaticamente excluído da prova didática. 

 

22. Imediatamente após a leitura pública da prova escrita será feito o sorteio do ponto da prova 

didática com arguição. 

22.1. A prova didática com argüição terá a duração de 50 minutos para exposição do candidato, e 

versará sobre item do programa, sorteado com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas de sua realização, sendo o tema único para todos os candidatos. Após a exposição do 

candidato, haverá o tempo destinado à arguição pela banca examinadora. 

22.2  Para a realização da prova didática com arguição o candidato deverá apresentar à Banca 

Examinadora 03 (três) cópias do Plano de Aula, como parte do processo avaliativo da 

prova didática. 

 

23. A Prova Didática com arguição será pública, com o objetivo de apurar a capacidade de 

planejamento de aula, de comunicação e de síntese do candidato, bem como seu conhecimento da 

matéria e constará de aula proferida, em nível de graduação, sobre o ponto que será sorteado pelo 

candidato, da lista de pontos mencionada no Anexo II deste Edital, excluído o ponto sorteado para 

a Prova Escrita. 

23.1 Será vedada a participação do candidato a qualquer uma das provas didáticas do referido 

Edital, com exceção da sua. 

23.2 Os interessados em assistir a prova didática, deverão permanecer do início ao término de 

todas as apresentações. 

24. A avaliação da Prova Didática com arguição será efetuada pela Banca Examinadora respectiva, 

cabendo a cada um de seus membros atribuir a sua nota, na escala de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

25. A nota final da Prova Didática com arguição será calculada com base na média aritmética das 

notas atribuídas pelos membros da Banca Examinadora, na escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 

consideradas até a casa centesimal, desprezando-se, quando for o caso, as frações de milésimos. 

 

26. O não comparecimento a uma das etapas previstas (prova escrita, leitura pública da prova escrita, 

sorteio da prova didática com arguição, prova didática com arguição), por qualquer motivo, 

implicará na desclassificação automática e irrecorrível do candidato. 
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27. A nota final da análise do curriculum vitae de cada candidato será calculada tomando por base a 

pontuação no gabarito anexo ao presente Edital (Anexo IV), de tal forma que à maior pontuação será 

atribuída nota 10,0 (dez) e aos demais candidatos da área/subárea será computada nota, aplicando-se 

regra de três simples, sendo consideradas até a casa centesimal, desprezando-se, quando for o caso, 

as frações de milésimos. 

 

28. Será considerado aprovado o candidato que obtiver o grau final igual ou superior a 6,0 (seis). 

 

29. A nota final, atribuída individualmente pelos examinadores a cada candidato, será calculada da 

seguinte maneira: 

 

NF = (PE x 3) + (PDA x 4,0) + (ACV x 3,0), sendo: 

                                        10 

PE = Prova escrita 

PDA = Prova Didática com Arguição 

 ACV = Avaliação do Curriculum Vitae 

   

30. Em caso de empate na ordem de classificação dos candidatos, é dada preferência, para fins de 

convocação da admissão, ao candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos na data de 

publicação do edital de resultado final, na forma do disposto no parágrafo único, do artigo 27, da 

Lei no 10.741, de 01/10/2003, e, persistindo o empate, serão utilizados, sucessivamente, os 

seguintes critérios: 

a) maior nota na avaliação da prova escrita; 

b) maior nota na prova didática com arguição;  

c) maior nota de avaliação de curriculum vitae; 

d) maior titulação acadêmica; 

e) maior idade. 

 

31. A divulgação dos resultados das etapas ocorre através de edital específico emitido pela presidência 

da CPSD, contra eles cabendo recurso, protocolizado na Instituição à Direção, em caso de 

manifesta irregularidade por inobservância de dispositivos legais, no prazo de dois dias úteis a 

contar da data da divulgação em Edital da FAFIPAR. A decisão será tomada após o parecer da 

Comissão Organizadora, que por suas vezes poderão requerer os encaminhamentos e as 

diligências que se fizerem necessários. A Comissão de Processo Seletivo Docente deverá lavrar 

ata circunstanciada de sua decisão e publicá-la em edital específico da FAFIPAR. 

 

32. O pedido de reconsideração de qualquer etapa deverá ser protocolizado na Secretaria Geral da 

FAFIPAR, sita a Rua Comendador Corrêa Júnior, 117 – Paranaguá – Paraná, das 14:00 às 19:00 

horas. 

 

33. O recurso deverá indicar com precisão a questão ou ponto sobre o qual versa a reclamação, sob 

pena de não ser reconhecido. 

 

34. O resultado final do concurso será publicado em ordem de classificação, consignando-se os graus 

finais dos candidatos. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

35. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este Concurso Público em Edital próprio no âmbito da FAFIPAR e no 
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Diário Oficial Executivo do Estado do Paraná – Suplemento de Concursos Públicos Estaduais 

(www.dioe.pr.gov.br).  

 

36. Antes de efetuar o pagamento do valor referente à inscrição, o candidato deverá certificar-se de 

que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no Concurso Público estabelecido 

pelo presente Edital, não sendo devida a devolução do preço público pago, que não será restituído 

em nenhuma hipótese. 

 

37. Surgindo novas vagas durante o período de validade do presente Concurso Público, devidamente 

aprovadas pelo Conselho Departamental, na mesma área/subárea em regime de 20 ou 40 horas 

semanais conforme necessidade da Instituição, os candidatos aprovados poderão ser convocados, 

observada a ordem de classificação e demais exigências normativas. 

 

38. Para sua nomeação, quando convocado, o candidato deverá apresentar cópia dos seguintes 

documentos: 

a) 1 (uma) via do curriculum vitae devidamente atualizado e assinado, no formato da Plataforma 

Lattes; 

b) Diploma(s) de graduação e o(s) histórico(s) escolar(es); 

c) Certificado(s) de conclusão de curso(s) de pós-graduação Lato Sensu e o(s) histórico(s) 

escolar(es); 

d) Diploma(s) de curso(s) pós-graduação Stricto Sensu e o(s) histórico(s) escolar(es); 

d.1) O Diploma de pós-graduação Stricto Sensu poderá ser substituído por certificado, atestado 

ou ata de defesa, acompanhado de declaração onde conste que o título foi devidamente 

homologado, faltando apenas expedição e registro do Diploma. 

e) Resultado do exame pré-funcional, devidamente homologado pela Divisão de Medicina e 

Saúde Ocupacional – DIMS da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – 

SEAP, devendo dele constar que está apto para ser nomeado.  

f)  Declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado ou declaração de 

Imposto de Renda; 

g) Declaração de horário de trabalho, caso possua outro contrato de trabalho, emitida pela 

Empresa ou Instituição, constando o dia da semana e o horário de trabalho; 

h) Habilitação profissional, expedida por Conselhos, Órgãos ou Instituições competentes, sempre 

que for o caso; 

i) Cédula de Identidade expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná; 

j) Título de eleitor com o comprovante de votação da última eleição, exceto para o candidato 

estrangeiro; 

k) Cartão de Identificação do contribuinte (CIC/CPF); 

l) Cartão do PIS/PASEP e, no caso de pessoa não cadastrada anteriormente, extrato do 

PIS/PASEP recolhido junto à Caixa Econômica Federal; 

m) Comprovante de quitação com o serviço militar – Certificado de Reservista (para o sexo 

masculino), exceto para o candidato estrangeiro; 

n) Certidão de casamento, quando for o caso; 

o) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos (dependentes), maiores de 

21 (vinte anos) dependentes ou maiores de 21 (vinte e um) anos (dependentes) considerados 

civilmente incapazes, juntamente com a caderneta de vacinação dos filhos menores de 5 

(cinco) anos; 

p) 1 (uma) foto 3x4 recente; 

q) Comprovante oficial de abertura de conta corrente junto ao banco do Brasil, contendo a 

agência e o número da conta; 

http://www.imprensaoficial.pr.gov.br/
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r) Para os candidatos estrangeiros será obrigatório, além dos documentos acima, a apresentação 

dos seguintes documentos: 

- Carteira de identidade de estrangeiro com visto permanente ou visto temporário, observado o 

disposto no item 37 deste Edital; 

- Quando naturalizado, documento que originou a naturalização. 

 

39. O candidato estrangeiro que for nomeado, se ainda portador de visto temporário, para tomar posse 

deverá apresentar prova de ter requerido junto ao Ministério da Justiça a transformação do visto 

temporário para visto permanente, sujeitando-se às consequências legais que o indeferimento da 

transformação causar à sua condição de servidor público. 

 

40. Não será permitida a nomeação de candidatos que tenham sido demitidos de cargo ou emprego 

público, nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da demissão; assim, pois, no ato da posse o 

candidato aprovado deverá firmar declaração de que não incorre em tal hipótese, sob pena de 

invalidação do ato de sua nomeação. 

 

41. O candidato será lotado no Departamento de acordo com a área/subárea ofertada no Concurso 

Público, devendo ministrar todas as disciplinas ofertadas e indicadas pelo Departamento, não 

havendo vínculo ao direito de ministrar uma disciplina específica. 

  

42. A Inspeção Médica, de caráter eliminatório, obedecerá a ordem rigorosa de classificação dos 

candidatos aprovados, e compreenderá: exames clínicos, laboratoriais e complementares, 

atendendo as especificidades para as áreas de conhecimento e atuação docente. Todos os exames 

correrão às expensas do candidato.  

 

43. A aprovação em Concurso Público, mesmo no limite de vagas, não implicará a obrigatoriedade de 

contratação do candidato pela FAFIPAR. 

 

44. O período de validade do Concurso Público é de 02 (dois) anos, contados da data de homologação 

do resultado final do Concurso, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 

FAFIPAR. 

 

45. As contratações obedecerão à ordem classificatória, e serão efetivadas nos níveis iniciais das 

diferentes classes, de acordo com as normas vigentes no Plano de Carreira Docente. 

 

46. No ato da assinatura do Termo de Posse, o nomeando firmará declaração de que não acumula 

cargo, emprego ou função pública. Na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, 

inciso XVI da Constituição Federal e artigo 27, inciso XVI da Constituição do Estado do Paraná, 

o nomeado firmará declaração de acúmulo legal de cargos, à qual anexará informação dos 

horários de suas atividades emitida pelo respectivo órgão. 

 

47. O horário das atividades do professor nomeado será de acordo com o regime de trabalho e com as 

necessidades do Departamento respectivo, podendo ser no período matutino, e/ou vespertino, e/ou 

noturno, incluindo sábados, domingos e feriados. 

47.1 O candidato aprovado deverá ter no mínimo 03 (três) dias de disponibilidade para assumir 

aulas na IES. 

 

48. Para este Concurso Público não se aplica a Lei Estadual nº. 13.456 de 11 de janeiro de 2002 e o 

Decreto Estadual nº. 2508 de 20 de janeiro de 2004, que reserva vagas para portadores de 

deficiência. 
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49. Para este Concurso Público não se aplica a Lei Estadual nº. 14.274 de 24 de dezembro de 2003, 

que reserva vagas aos afrodescendentes. 

 

50.  São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Nº DE VAGAS/ÁREA 

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ANEXO III - CRITÉRIOS PARA A PROVA DIDÁTICA 

ANEXO IV - PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 

51. Ao inscrever-se no processo seletivo para Professor Efetivo da FAFIPAR, o candidato aceita as 

normas que constam neste Edital. 

 

52. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo Docente - CPDS ou, se for 

o caso, submetidos à apreciação do órgão competente, nos termos do Regimento da FAFIPAR. 

 

53.  Informações: 

Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá 

Fone: 41-3423-3644 - Fax: 3424-3844 

e-mail: secretaria@fafipar.br 

 

 

Gabinete da Direção, em 16 de julho de 2013. 

 

 

 

 

Mauro Stival 
Diretor 
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ANEXO I - EDITAL Nº 076/2013 

 

Relação das Vagas do Concurso Público para provimento de vagas da carreira docente do 

Magistério do Ensino Superior da FAFIPAR 

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRAÇÃO 

Área/matéria:  Administração Financeira 

Vagas e Regime: 01 vaga - RT-40 

Requisitos mínimos: Bacharel em Administração. Mestrado concluído em Administração ou na 

área de Ciências Sociais Aplicadas. 
 

 

DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Área/matéria:  Biologia Molecular   

Vagas e Regime: 01 vaga - RT-40 

Requisitos mínimos: Graduação em Ciências Biológicas. Doutorado concluído na área de Genética 

ou Biologia Molecular ou Biotecnologia. 
 

 

DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Área/matéria:  Contabilidade 

Vagas e Regime: 01 vaga - RT-40 

Requisitos mínimos: Bacharel em Ciências Contábeis. Mestrado concluído na área de 

Contabilidade 

 

DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 

Área/matéria:  Introdução aos Estudos Históricos 

Vagas e Regime: 01 vaga - RT-40 

Requisitos mínimos: Licenciatura em História. Mestrado concluído na área de História 

 

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO 

Área/matéria: Estágio Supervisionado para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 

Práticas de Ensino 

Vagas e Regime: 01 vaga - RT-40 

Requisitos mínimos: Licenciatura Plena em Pedagogia. Mestrado concluído em Educação. 

Experiência docente de 01 (um) ano no mínimo no Ensino Fundamental.  

 

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO 

Área/matéria: Fundamentos Teóricos e Práticos da Educação Infantil 

Vagas e Regime: 01 vaga - RT-40 

Requisitos mínimos: Licenciatura Plena em Pedagogia. Mestrado concluído em Educação. 

Experiência docente de 01 (um) ano no mínimo no Ensino Fundamental.  

 

 

Obs.: Os candidatos aprovados serão lotados no Departamento e deverão absorver outras 

disciplinas, para complementação de carga horária. 
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ANEXO II - EDITAL Nº 076/2013 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

 

ÁREA/MATÉRIA: Administração Financeira 

1. Administração do Capital de Giro 

2. Administração Financeira: Conceitos e Importância 

3. Análise das Alternativas de Financiamento de Curto e Longo Prazo 

4. Análise das Decisões de Investimento 

5. Análise de Demonstrações Financeiras 

6. Avaliação do Desempenho Empresarial 

7. Decisões de Investimentos, Financiamento e Dividendos 

8. Estrutura e Custo de Capital, Alavancagem e Política de Dividendos 

9. Ponto de Equilíbrio e Alavancagem 

10.Valor do Dinheiro no Tempo, Risco, Retorno e Avaliação 

 

 Referências Bibliográficas Sugeridas: 

ASSAF NETO, A. Finanças Corporativas e Valor. São Paulo: Atlas, 2009. 

BRAGA, R. Fundamentos e Técnicas de Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 1998. 

BRIGHAM, E. F. Fundamentos da Moderna Administração Financeira. Rio de Janeiro: Campus, 

1999. 

BRIGHAM, E. F.; GAPENSKI, L. C.; EHRHARDT, M. C. Administração Financeira: Teoria e 

Prática. São Paulo: Atlas, 2001. 

GITMAN, L. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Addison Wesley, 2004. 

GROPPELLI, A. A.; NIKBAKHT, E. Administração Financeira. São Paulo: Saraiva, 2006. 496 p. 

HELFERT, E. A. Técnicas de Análise Financeira. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

MAGALHÃES. A. R. C. Administração Financeira para Estudantes de Administração. [S.L.]: 

Fundo de Cultura, 2005. 

ROSS, S.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. F. Administração Financeira: Corporate Finance. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

SANTOS, Edno Oliveira. Administração Financeira da Pequena e Média Empresa. São Paulo: 

Atlas, 2001. 

WESTON, F. J.; BRIGHAM, E. F. Fundamentos da Administração Financeira. Sao Paulo: Makron 

Books, 2000. 

 
 

 ÁREA/MATÉRIA: Biologia Molecular 

1. Estrutura fina do Gene 

2. Função dos ácidos nucléicos   

3. Genômica 

4. Regulação da expressão gênica em eucariotos 

5. Mutações gênicas e mecanismos de reparo do DNA 

6. Tecnologia do DNA recombinante 

7. Epigenética 

8. Uso de marcadores moleculares para análise genética 

9. Evolução Molecular 

10. Fatores Evolutivos 

 

 



 

Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá – FAFIPAR 
Criada por Decreto nº 4.144 de agosto de 1956 e autorizada pelo Dec. nº 47.667 de 19/01/1960 

Reconhecida pelo dec. nº 54.355 de 30/09/1964 
Transformada em Autarquia Estadual conforme Lei nº 9.663 de 16/07/91 

 

 

Referências Bibliográficas Sugeridas: 

ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. Biologia 

Molecular da Célula. 5ª edição, Artmed, 2009. 

FUTUYMA, D. J. Biologia Evolutiva. 2. ed., Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 1992. 

646p.  

GRIFFITHS, A. J. F.; WESSLER, S. R.; LEWONTIN, R. C.; GELBART, W. M. MILLER, J. H.; 

SUZUKI, D. T. Introdução à Genética. 9ª ed. Guanabara-Koogan, 2008. 

LEWIN, B. Genes IX. 9ª edição, Artmed, 2009. 

PIERCE, B. A. Genética Essencial: Conceitos e Conexões. Guanabara-Koogan, 2012. 

RIDLEY, M. Evolution. 3. ed, Porto Alegre: Artmed, 1996. 752 p. 

SNUSTAD, P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética, 4ª Edição, Guanabara-Koogan, 2008. 

WATSON, J. D.; BAKER, T. A.; BELL, S. P; GANN, A.; LEVINE, M. LOSICK. R. Biologia 

Molecular do Gene. Porto Alegre, ARTMed, 2006. 

 

 

ÁREA/MATÉRIA: Contabilidade 

1. A Evolução do Pensamento Contábil, o objeto de estudo e os objetivos da Contabilidade. 

2. O processo de elaboração e estruturação das Demonstrações Contábeis obrigatórias e não 

obrigatórias. 

3. O núcleo fundamental da Teoria Contábil: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. 

4. O núcleo fundamental da Teoria Contábil: Receita, Ganho, Despesa, Perda e Resultado. 

5. Equivalência Patrimonial e Consolidação das Demonstrações Contábeis. 

6. Custos para Controle e Decisão. 

7. Controladoria. 

8. A Evidenciação em Contabilidade. 

9. Depreciação, Amortização e Exaustão. 

10. Operações com mercadorias. 

 

Referências Bibliográficas Sugeridas: 

Equipe de Professores da FEA/USP. Contabilidade introdutória. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

FAVERO, Hamilton Luiz; LONARDONI, Mário; SOUZA, Clóvis de; TAKAKURA, Massakazu. 

Contabilidade: Teoria e Prática.. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006. vol. 1, 1ª. tiragem. 

FAVERO, Hamilton Luiz; LONARDONI, Mário; SOUZA, Clóvis de; TAKAKURA, Massakazu. 

Contabilidade: Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 1997. vol. 2, 5ª. tiragem. 

HENDRIKSEN, Eldon S.; BREDA, Michael F. Van. Teoria da contabilidade. 1. ed. São Paulo: 

Atlas, 

1999, 6ª. tiragem. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de balanços. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007, 1ª. tiragem. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da contabilidade. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de, MARTINS, Eliseu e GELBECKE, Ernesto Rubéns. Manual de 

contabilidade das sociedades por ações. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de, MARION, José Carlos. Introdução à teoria da contabilidade: Para o nível 

de Graduação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006, 2ª. tiragem. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da contabilidade. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007, 1ª. tiragem. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003, 6ª. tiragem. 

MARTINS, Eliseu; LOPES, Alexsandro Broedel. Teoria da contabilidade. 1. ed. São Paulo: Atlas, 

2005, 2ª. tiragem. 

MATARAZZO, Dante C. Análise financeira de balanços. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

OLIVEIRA, Luis Martins de; PEREZ, José Hernandes. Contabilidade avançada. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2ª. tiragem. 
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ÁREA/MATÉRIA: Introdução aos Estudos Históricos 

1. As variedades do tempo histórico.  

2. Crítica histórica e mudança de paradigmas historiográficos no século XX: os annales. 

3. A história na perspectiva marxista. 

4. Historiografia Clássica: crepúsculo da epopéia e surgimento da história. 

5. História e Memória. 

6. Micro história 

7. Nova história cultural 

8. Fontes históricas e os deslocamentos na narrativa e na escrita da história. 

9. Concepção de história no Século XIX.  

10.  Modernidade iluminista e a racionalidade burguesa na história.  

 

Referências Bibliográficas Sugeridas: 

BLOCH, Marc. A história, os homens e o tempo. In: Introdução à história. Lisboa. Publicações 

Europa-América, 1974. pp. 24-46. 

BURKE, Peter. A Escola dos Annales 1929-1989. A revolução francesa da historiografia. São Paulo: 

Unesp, 1997. 

BURKE, Peter. (Org.). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Unesp, 1992. 

GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais. São Paulo. Cia das Letras, 1989. 

HUNT, L. (Org.). A nova História cultural. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas, SP: Ed. Unicamp, 1992. 

MOMIGLIANO, Arnaldo. As Raízes Clássicas da Historiografia Moderna. Bauru: EDUSC, 2004. 

RUEDIGER, Francisco Ricardo. Paradigmas do estudo da história. Porto Alegre. IGEL / Instituto 

Estadual do Livro, 1991. 

THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de 

Althusser. Rio de Janeiro: Zahar,1981. 

VERNANT, J.P. Mitos, pensamentos entre os gregos.São Paulo, Paz e Terra, 1990 

VOVELLE, Michel. (Dir.). O homem do iluminismo. Lisboa: Editorial Presença, 1997. 

WHITROW, Gerald J. O Tempo na História. Concepções do tempo da pré-história aos nossos dias. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1993 

 

 

ÁREA/MATÉRIA: Estágio Supervisionado para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 

Práticas de Ensino 

1. Reflexões sobre os papéis dos docentes e discentes das instituições na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental. 

2. O estágio supervisionado e a práxis. 

3. A sala de aula enquanto espaço de construção da práxis 

4. A inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais especiais e o estágio supervisionado. 

5. O papel da avaliação no estágio supervisionado. 

6. Os saberes docentes e sua relação com a prática de ensino. 

7. O estágio supervisionado na Educação Infantil. 

8. O projeto político pedagógico como elemento norteador das práticas de estágio supervisionado. 

9. A formação do professor mediante a prática de pesquisa a partir do estágio supervisionado e as suas 

relações com a educação básica;  

10. As diretrizes do curso de pedagogia e a política de formação docente 

 

Referências Bibliográficas Sugeridas: 

APPLE, Michael W. Trabalho docente e textos: economia política das relações de classe e de gênero 

em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.  
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BARBOSA, Raquel Lazzari Leite (Org.). Trajetórias e perspectivas da formação de educadores. 

São Paulo: UNESP, 2004.  

BARROSO, João. O Estudo da Escola. Porto Editora, 1996. 

BICUDO, Maria Aparecida e JUNIOR, Celestino Alves (Org.). Formação do educador. São Paulo: 

UNESP, 1996, v.1.  

BRZEZINSKI, Iria (org.). ANFOPE em movimento: 2008-2010. Brasília: Líber Livro; ANFOPE; 

CAPES, 2011.  

CATANI, B. C. et al. (orgs.) Universidade, escola e formação de professores. São Paulo: Brasiliense, 

1986. 

DOURADO, Luiz Fernando; PARO, Vitor Henrique (org.). Políticas públicas & educação básica. 

São Paulo: Editora Xamã, 2001.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários á prática educativa. Rio de Janeiro: 

Editora Paz e Terra S/A, 2001. 

GATTI, Bernadete; BARRETO, Elba Sá. (coord.). Professores do Brasil: impasses e desafios. 

Brasília: UNESCO, 2009.  

KINCHELOE, Joel L. A formação do professor como compromisso político: mapeando o Pós-

Moderno. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.  

LINHARES, Célia; SILVA, Waldeck Carneiro. Formação de professores: travessia crítica de um 

labirinto legal. Brasília (DF): Plano, 2003. 

MIRANDA, Maria Irene. (org.). Estágio Supervisionado e prática de ensino: desafios e 

possibilidades. Araraquara (SP): Junqueira & Marin; Belo Horizonte: FAPEMIG, 2008.  

NÓVOA, Antonio.(coord.). As Organizações Escolares em Análise. Lisboa: Publicações Dom 

Quixote, pp.45-76. 

PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o projeto políticopedagógico 

da escola. São Paulo, Cortez, 2002. 

PÉREZ GÓMEZ, A. I. A Cultura escolar na sociedade neoliberal. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

PIMENTA, S. G. Docência no ensino superior. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria do Socorro Lucena. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 

2008.  

ROMANOWAKI, J. P.; MARTINS, P. L.; JUNQUEIRA, S. A. Conhecimento local e conhecimento 

universal; práticas sociais: aulas, saberes e políticas. Curitiba: Champagnat.  

SACRISTAN, J. Gimeno. Poderes Instáveis em educação. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Filosofia da práxis. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.  

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: 

WVA, 1997. 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 

VIEIRA, Sofia L. Escola – Função social, gestão e política educacional. São Paulo: Editora Cortez, 

2001. 

 

ÁREA/MATÉRIA: Fundamentos Teóricos e Práticos da Educação Infantil 

1. Educação Infantil: aspectos históricos, políticos e legais; 

2. Organização dos tempos e dos espaços na Educação Infantil; 

3. Prática educativa na Educação Infantil: organização, planejamento e rotina escolar; 

4. Profissionais da Educação Infantil: formação, perfil e função; 

5. Brinquedo, jogo e desenho: formas privilegiadas no trabalho pedagógico; 

6. Avaliação na Educação Infantil: concepções e práticas; 

7. Educação Infantil pós FUNDEB: avanços e tensões; 

8. Construção social das identidades e convívio com as diferenças na infância; 

9. Proposta pedagógica: a busca de uma identidade para a Educação Infantil; 
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10.  Tendências pedagógicas na Educação Infantil: influências nas práticas educativas com a criança 

pequena. 

 

Referências Bibliográficas Sugeridas: 

DEL PRIORE M. História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2004. 

DORNELLES, L. V. Infância que nos escapam – da criança na rua à criança cyber. Petrópolis: 

Vozes 2005. 

FARIA, A. L. G.; PALHARES, M. S. Educação infantil pós LDB: rumos e desafios. São Paulo: 

Autores Associados, 1999. 

FREITAS, M. C. (Org.). História social da infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2001. 

JOBIM e SOUZA, S.; KRAMER, S. Educação ou Tutela? A criança de 0 a 6 anos. São Paulo: 

Loyola, 1988. 

KRAMER, S. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. Rio de Janeiro: Achime, 1995. 

KUHLMANN J. M. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto Alegre: 

Mediações, 2001. 

OLIVEIRA, Z. M. R. Educação infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2005. 

OSTETTO, L. E. (Org). Encontros e encantamentos na educação infantil: partilhando 

experiências de estágio. Campinas: Papirus, 2000 

RIZZINI, I.; PILOTTI, F. A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação 

e da assistência à infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2009. 

SANCHES, C. E. Creche realidade e ambiguidades. Petrópolis: Vozes, 2003. 

SOUSA, A. M. C. Educação Infantil: uma proposta de gestão municipal. Campinas: Papirus, 2000. 
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ANEXO III - EDITAL Nº 076/2013 

 

Concurso para o provimento de Cargos de Docentes da Carreira do Magistério Público 

do Ensino Superior do Paraná na FAFIPAR 

 

Instrumento de Avaliação - Prova Didática com Argüição 

 
TÓPICOS A SEREM AVALIADOS 

1. Plano de Aula Limite Nota Observações 

1.1 - adequação dos objetivos 0,40   

1.2 - dados essenciais do conteúdo 0,20   

1.3 - seleção dos procedimentos didáticos 0,20   

1.4 - propriedades dos instrumentos de verificação aos 

objetivos propostos 

0,20   

1.5 - indicação das referências 0,20   

SUB-TOTAL 1,20   

2. Desenvolvimento Limite Nota Observações 

2.1 - introdução 0,60   

2.2 - apresentação seqüencial do conteúdo 0,80   

2.3 - relevância dos dados em função dos objetivos 0,70   

2.4 - atualidade das informações 0,80   

2.5 - exatidão, domínio e segurança na exposição dos 

conteúdos 

2,00   

2.6 - exposição clara e objetiva com dicção correta, 

fluência e adequação da linguagem 

0,70   

2.7 - variação de procedimentos didáticos 0,70   

2.8 - síntese integradora: revisão, aplicação e utilidade  da 

informação e instrumentos de verificação   

0,80   

2.9 - adequação ao tempo disponível 0,50   

SUB-TOTAL 7,60   

3. Argüição Limite Nota Observações 

3.1 - informações corretas 0,40   

1.2 - relação com áreas correlatas 0,40   

1.3 - argumentação segura 0,40   

SUB-TOTAL 1,20   

TOTAL 10,00   

 
                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá – FAFIPAR 
Criada por Decreto nº 4.144 de agosto de 1956 e autorizada pelo Dec. nº 47.667 de 19/01/1960 

Reconhecida pelo dec. nº 54.355 de 30/09/1964 
Transformada em Autarquia Estadual conforme Lei nº 9.663 de 16/07/91 

 

 

ANEXO IV - EDITAL Nº 076/2013 

 

Concurso para o Provimento de Cargos de Docentes Integrantes da Carreira do 

Magistério Público do Ensino Superior do Paraná na FAFIPAR 

Instrumento para Avaliação dos Títulos 

 

 
1.0 - TITULAÇÃO ACADÊMICA 

Considerar somente a maior titulação. 

Pontuação não cumulativa.  

CÁLCULO DE 

PONTOS 

(não há) 

 

Quantidade 

 

Valor 

1.1 - doutorado na área - 600  

1.2 - doutorado em área correlata - 400  

1.3 - mestrado na área - 380  

1.4 - mestrado em área correlata - 300  

1.5 - especialização na área - 200  

1.6 - especialização em área correlata - 100  

1.7 - curso de graduação - 50  

 

 
2.0 - ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

Pontuação cumulativa.  
CÁLCULO DE PONTOS 

Limite 

(pontos) 

 

Valor 

2.1 - Atividades de Ensino Pós-Graduação 

2.1.1 - Stricto sensu 5 pontos por ano 25  

2.1.2 – Lato sensu  (mínimo de 30 horas por módulo) 2 pontos por módulo 10  

2.2 - Atividades de ensino graduação e cursos seqüenciais 5 pontos por ano 25  

2.3 - Atividades profissionais na área (exceto ensino) 2 pontos por ano 10  

2.4 – Reitor ou equivalente; Vice-Reitor ou equivalente; 

Pró-Reitor, Diretor de Setor ou equivalente; 
10 pontos por ano 50  

2.5 – Chefe de Departamento; Diretor de Órgão 

Suplementar; Coordenador de Curso ou equivalente 
5 pontos por ano 25  

2.6 – Dirigente de Assessoria, Coordenadoria ou 

equivalente da Administração Central 
5 pontos por ano 25  

2.7 – Membros titulares de Órgãos Colegiados Superiores 

ou equivalentes 
3 pontos por ano 15  

2.8 - Cursos ministrados na área (superiores a 12 horas) 2 pontos por curso 20  

2.9 – Coordenação de Simpósio, Congresso e Similares 2 pontos por evento 20  

2.10 – Conferências, Palestras, Mesas-redondas, Mini-

cursos ministrados na área 
3 pontos por evento 30  

2.11 - Participação na execução de Projetos de Extensão ou 

Pesquisa na área 
3 pontos por participação 30  

2.12 - Coordenação de Projetos de Extensão ou Pesquisa na 

área – aprovados por agências oficiais de fomento 
5 pontos por projeto 25   

2.13 – Coordenação de Projetos de Extensão ou Pesquisa 

na área – Sem recursos externos 
3 pontos por projeto 15  

2.14 - Atividades de Ensino Fundamental e Médio 0,5 pontos por ano 2,5  
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3.0 - ATIVIDADES ACADÊMICAS 

Pontuação cumulativa.  

CÁLCULO DE PONTOS 
Limite 

(pontos) 

 

Valor 

3.1 LIVROS - - - 

3.1.1 - Livro(s) publicado(s) na área 30 pontos por livro 90  

3.1.2 - Capítulo de livro(s) na área 20 pontos por capítulo 60  

3.1.3 -  Livro(s) editado(s) ou organizado(s) na área 20 pontos por livro 60  

3.1.4 - Apresentação, orelha, prefácio, posfácio de livro 

publicado com corpo editorial 
5 pontos por apresentação 15  

3.2 TRADUÇÃO - - - 

3.2.1 – Tradução de livros 15 pontos por tradução 45  

3.2.2 – Tradução de capítulos de livros 10 pontos por tradução 30  

3.2.3 – Tradução de artigos científicos 5 pontos por tradução 15  

3.3 ARTIGOS - - - 

3.3.1 - Artigo(s) técnico ou científico(s) na área, 

publicado(s) em revista(s) indexada(s) – qualis A1 e A2 

(últimos 5 anos) 

20 pontos por artigo não há  

3.3.2 - Artigo(s) técnico ou científico(s) na área, 

publicado(s) em revista(s) indexada(s) – qualis B1 até B3 

(últimos 5 anos) 

15 pontos por artigo não há  

3..3.3 - Artigo(s) técnico ou científico(s) na área, 

publicado(s) em revista(s) indexada(s) – qualis B4 até B5 

(últimos 5 anos) 

10 pontos por artigo não há  

3.3.4 – Artigo(s) técnico(s) publicado(s) em revista(s) ou 

periódico(s) – qualis C ou sem qualis  

(últimos 5 anos) 

5 pontos por artigo não há  

3.3.5 – Artigos publicados em revistas de divulgação 

(últimos 5 anos) 
5 pontos por artigo não há  

3.3.6 – Artigos publicados em anais de Eventos 

(últimos 5 anos) 
3 pontos por artigo não há  

3.4 RESENHAS - - - 

3.4.1 – Resenhas publicadas em revistas ou periódicos 

indexados (últimos 5 anos) 
5 pontos por resenha não há  

3.5 RESUMOS - - - 

3.4.1 – Resumos publicados em revistas ou periódicos não 

indexados (últimos 5 anos) 
1 ponto por resumo não há  

3.4.2 -Resumo(s) publicado(s) em anais de Eventos 

(últimos 5 anos) 
1 ponto por resumo não há  

3.4.3 - Resumo(s) expandido (s) publicado(s) em anais de 

Eventos  (últimos 5 anos) 
2 pontos por resumo não há  

3.4.4 - Apresentação de trabalhos em Eventos, na forma 

oral  (últimos 5 anos) 
1 ponto por resumo não há  

3.4.5 – Apresentação de trabalhos em Eventos, na forma 

de pôster  (últimos 5 anos) 
1 ponto por resumo não há  

3.6 - RELATÓRIOS - - - 

3.6.1 - Relatórios técnicos registrados no Conselho de 

Classe 

7 pontos por relatório 70  

3.7 PARECERISTA - - - 

3.7.1 – Parecerista/Revisor de Periódicos (últimos 5 anos) 3 pontos por atividade 30  
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3.8 ORIENTAÇÕES/SUPERVISÃO   - - - 

3.8.1 - Orientação de tese de doutorado concluída 7 pontos por orientação 70  

3.8.2 - Orientação de tese de doutorado em andamento 4 pontos por orientação 40  

3.8.3 - Prientação de dissertação de mestrado concluída 6 pontos por orientação 60  

3.8.4 - Orientação de dissertação de mestrado em 

andamento 
3 pontos por orientação 30  

3.8.5 – Co-orientação em mestrado ou doutorado 

concluído 
2 pontos por co-orientação 20  

3.8.6 - Orientação de monografias de cursos de 

especialização ou PDE (Programa de desenvolvimento da 

Educação – SEED/PR) concluídas 

2 pontos por orientação 20  

3.8.7 - Orientação de estágio, iniciação científica, 

monografia de curso de ou orientação TCC 
2 pontos por orientação 20  

3.8.8 - Supervisão de pós-doutorado 4 pontos por supervisão 40  

3.9 PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE DEFESA - - - 

3.9.1 - Tese para doutorado 7 pontos por participação 70  

3.9.2 - Dissertação para mestrado 6 pontos por participação 60  

3.9.3 - Concurso público ou seleção para o Magistério 

Superior 
5 pontos por participação 50  

3.9.4 - Professor Associado 4 pontos por participação 40  

3.9.5 - Avaliação docente de elevação de nível 3 pontos por participação 30  

3.9.6 - Teste Seletivo 2 pontos por participação 20  

3.9.7 - TCC ou Especialização 1 ponto por participação 10  

3.10 PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE 

QUALIFICAÇÃO 
- - - 

3.10.1 – mestrado e/ou doutorado 2 pontos por participação 20  

 
TOTAL DE PONTOS -  

 

 

 

 

 

 

 

 


