
COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

 

 

 

EDITAL 089/2012-COGEPS 

 

 

ENSALAMENTO E COMPOSIÇÃO DA BANCA 

EXAMINADORA PARA OS CANDIDATOS DO 

2º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ESPECIAL 2012 PARA CONTRATAÇÃO DE 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS POR PRAZO 

DETERMINADO EM LIBRAS. 

 

 

 

 O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais e considerando:  

 

 - o Edital 072/2012-GRE, de 20 de junho de 2012; 

 - o Edital 079/2012-GRE, de 27 de junho de 2012, 

 - o Edital 087/2012-COGEPS, de 12 de julho de 2012, 

 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

 

Art. 1º As orientações das provas e ensalamento, conforme segue: 

 

I - Prova de Entrevista de duração máxima de trinta (30) minutos, 

realizada em Libras, em que é avaliada a fluência do candidato na 

interpretação simultânea da Língua Portuguesa oral para Libras e vice-

versa. 

A avaliação da prova de entrevista será realizada por uma banca 

composta por servidores da Unioeste, com conhecimento e experiência 

na área, utilizando a ficha de avaliação e dos conteúdos, conforme 

anexos II e IV do Edital 072/2012-GRE. 

 

II - Prova de Títulos onde são considerados os cursos específicos em 

Libras; a experiência acumulada como intérprete, além de outros 

certificados que o candidato apresentou no ato de inscrição.  



A avaliação da prova de títulos será realizada pela Comissão de 

Processo Seletivo para Agentes Universitários com base na 

documentação apresentada e utilizando o formulário do anexo III do 

Edita 079/2012-GRE. 

 

III - Cada uma das notas das provas do Processo Seletivo – Libras é   

avaliada na escala de zero (0) a cem (100), em que a nota deve ser 

definida fazendo a média aritmética das notas individuais. A média final 

do processo seletivo é a média aritmética das notas das duas provas, 

sendo sessenta (60) a nota mínima para a classificação no Processo 

Seletivo - Libras. 

 

IV - A prova de entrevista do Processo Seletivo – Libras é realizado no dia 

24 de julho de 2012, com início às 9 horas, no Campus de Cascavel, sito 

à Rua Universitária, 2069, na sala 02, Piso 01 – Bloco de Salas de Aula, 

conforme escala e horários publicados no Edital 087/2012-COGEPS.  

A verificação do local e horário da prova de entrevista será de 

responsabilidade do candidato, sendo sua ausência motivo para 

desclassificação. 

 

Art. 2º A composição da banca examinadora consta do anexo I deste 

Edital. 

 

 

 

Publique-se e Cumpra-se. 

 

Cascavel, 19 de julho de 2012. 

 

 

 

 

CARLOS ROBERTO CALSSAVARA 

Coordenador de Concursos e Processos Seletivos 

Portaria 0987/2012 - GRE 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I do Edital 089/2012 – COGEPS, de 19 de julho de 2012  

 Banca Examinadora 

 

 

Membros Titulares Titulação IES 

1. Heloir Aparecido Montanher Especialista UNIOESTE/CASCAVEL 

2. Graziela Cantelle de Pinho Especialista UNIOESTE/CASCAVEL 
3. Vera Lucia Ruiz Rodrigues da Silva Especialista UNIOESTE/CASCAVEL 

Membros Suplentes   
4. Lucia Terezinha Zanato Tureck Mestre UNIOESTE/CASCAVEL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


