
 

 

O PARANÁ FALA INGLÊS 
EDITAL N. 016/2019 

 

RESULTADO DA PROVA ESCRITA E 
CONVOCAÇÃO PARA PROVA DIDÁTICA: PROFISSIONAL GRADUADO 

 
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, tornam públicos o 
resultado da prova escrita e a convocação para a prova didática 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. DA RESULTADO DA PROVA ESCRITA 
 

1.1 Considerando o disposto nos itens 5 e 6 do edital PFI 011/2019 e nos itens 1 e 2 do edital 
PFI 014/2019, os candidatos que obtiveram média igual ou superior a 7,0 (sete) na Prova 
Escrita de desempenho linguístico realizada no dia 22/08/2019, estão considerados  
HABILITADOS a continuar no processo de seleção: 

No. Candidato(a) RG Resultado 

1 Henrique Farias 10.540.364-0 95,8 

2 Luísa Baena Canezim de Melo 13.507.039-4 94,8 

3 Luana Rodrigues de Souza Oliveira 10.248.136-4 77,6 

  
2. DA PROVA DIDÁTICA 

 
2.1. Os candidatos habilitados estão convocados para a prova didática a ser realizada na 

seguinte data, hora e local:  

• DATA E HORA: 28/08/2019 às 10h15 (vinte e oito de agosto de dois mil e dezenove às 
dez horas e quinze minutos da manhã); 

• LOCAL: Sala 07 do PFI, Bloco D, prédio antigo do campus de Cascavel da 
UNIOESTE. 

2.2. O não comparecimento nos horários e datas previstos neste edital implica na 
desclassificação do(a) candidato(a). 

 
3. DO FORMATO DA PROVA DIDÁTICA 

 
3.1. A Prova Didática, com arguição e de caráter eliminatório, é destinada a avaliar a capacidade 

de planejamento de aula, de comunicação, de síntese e de conhecimento sobre o tema.  

3.2. Haverá uma Banca Examinadora, composta por três professores de Língua Inglesa, um 

presidente e dois suplentes, conforme segue: 

 

 



 

 

No. Candidato(a) Examinadoras 

1 Henrique Farias 
Profa. Dra. Larissa Giordani Schmitt 
Profa. Dra. Marlene Neri Sabadin 
Profa. Dra. Dhandara Capitani 

2 Luísa Baena Canezim de Melo 
Profa. Dra. Larissa Giordani Schmitt 
Profa. Dra. Marlene Neri Sabadin 
Profa. Dra. Dhandara Capitani 

3 Luana Rodrigues de Souza Oliveira 
Profa. Dra. Larissa Giordani Schmitt 
Profa. Dra. Marlene Neri Sabadin 
Profa. Dra. Dhandara Capitani 

3.3 A prova didática será realizada Sala 07 do PFI, Bloco D, prédio antigo do campus de Cascavel 

da UNIOESTE, de acordo com os seguintes procedimentos: 

I - antes de iniciar a prova didática, o candidato deverá obrigatoriamente entregar para a Banca 

Examinadora o plano de aula, em língua inglesa, em 3 (três) vias idênticas; 

II - os candidatos deverão utilizar recursos provenientes do ambiente virtual de aprendizagem; 

III - o plano de aula deverá ser relacionado à temática escolhida: English for Academic 

Purposes, em qualquer área de conhecimento; 

IV - a Prova Didática terá a duração de 30 (trinta) minutos para a exposição oral em língua inglesa 

de uma simulação de aula preparatória do tema escolhido pelo candidato, durante a qual é 

vedada a interrupção por parte da Banca Examinadora; 

V - imediatamente após o término da Prova Didática, o candidato será submetido à arguição no 

tempo máximo de 10 (dez) minutos; 

VI - os candidatos com nota igual ou superior a 7,0 (sete) serão considerados habilitados para 

continuar no processo de seleção. 

4. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

4.1 A interposição à homologação de recurso deverá ser encaminhada por correspondência digital 

para o e-mail pfiunioeste@hotmail.com, até as 23h59 do dia 26 de agosto de 2019; 

4.2  A análise dos recursos será realizada no dia 27 de agosto de 2019 e a publicação de edital 

com a análise do pedido será realizada na mesma data; 

4.3 Esclarecimentos serão prestados exclusivamente por e-mail dirigido a 

pfiunioeste@hotmail.com. 

PUBLIQUE-SE. 

Cascavel, 22 de fevereiro de 2019. 
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