
 

 

O PARANÁ FALA IDIOMAS 
EDITAL N. 013/2019 

CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA: 
ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO E ORIENTADOR PEDAGÓGICO 

A Coordenadora do Programa “O Paraná Fala Inglês” – PFI, da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna pública a 
Convocação para Entrevista para o processo de seleção de bolsistas para atuação por tempo 
determinado no Programa “O Paraná Fala Inglês”, enquadrado na Área Prioritária: Melhoria do 
Ensino Superior, definida pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia – CCT PARANÁ, da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná – SETI/UGF, com apoio 
do Fundo Paraná. 

1. DAS ENTREVISTAS 

1.1 Os(as) candidatos(as) cujas inscrições foram homologadas conforme “Edital n. 010/2019 - 

HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES DE BOLSISTAS E CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA: 

ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO E ORIENTADOR PEDAGÓGICO” estão convocados(as) para a 

ENTREVISTA a ser realizada, conforme informações a seguir: 

1.2 ENTREVISTA PARA ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO 

• DATA E HORA = 20/08/2019, às 9h30 (dia vinte de agosto de dois mil e dezenove às 

nove horas e trinta minutos); 

• LOCAL = Laboratório do PFI - sala 07, bloco "D", no prédio antigo do Campus de 

Cascavel. 

1.3 ENTREVISTA PARA ORIENTADOR PEDAGÓGICO 

• DATA E HORA = 26/08/2019, às 9h30 (dia vinte e seis de agosto de dois mil e dezenove 

às nove horas e trinta minutos); 

• LOCAL = Laboratório do PFI - sala 07, bloco "D", no prédio antigo do Campus de 

Cascavel. 

1.4 O não comparecimento em horário e data previstos neste edital implica na desclassificação 

do(a) candidato(a). 

3. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

3.1 A interposição à homologação de recurso deverá ser encaminhada por correspondência 

digital para o e-mail pfiunioeste@hotmail.com, até as 23h59 do dia 24 de agosto de 2019 para 

ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO; e até as 23h59 do dia 29 de agosto de 2019 para 

ORIENTADOR PEDAGÓGICO; 

3.2  A análise dos recursos será realizada no dia 30 de agosto de 2019 e a publicação de edital 

com a análise do pedido será realizada na mesma data; 

3.3 Esclarecimentos serão prestados exclusivamente por e-mail dirigido a 

pfiunioeste@hotmail.com. 

PUBLIQUE-SE. 

Cascavel, 12 de agosto de 2019. 
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