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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 093/2014 

ÁREA PATOLOGIA 

 

Tendo em vista os candidatos presentes no início do Processo Seletivo Simplificado para contratação de 

professor substituto da área de Patologia e os candidatos classificados na prova escrita realizada no dia 16 

de março de 2015, o Diretor da Faculdade de Medicina Prof. Dr. Ben Hur Braga Taliberti torna público o 

cronograma para a prova didática e entrega dos títulos. Os candidatos classificados deverão comparecer 

no mínimo 30 minutos antes do horário previsto de início das atividades, munidos de documento oficial 

de identificação pessoal com foto. Somente serão aceitos os documentos que permitam, com segurança e 

clareza, a identificação do candidato. 

 

 

DATA 09/04/2015: Sala de Reuniões da FAMED – Sala 29 – Bloco 2U – Campus Umuarama 

 

8h00min – Todos os candidatos classificados na prova escrita deverão apresentar os títulos conforme 

item 4.4.7 do edital 093/2014, compreendem uma via do Curriculum lattes, abrangendo títulos 

acadêmicos, atividades didáticas, atividades científicas, profissionais e/ou artísticas, acompanhado dos 

documentos comprobatórios, tais como certificados, diplomas, entre outros. Os comprovantes dos títulos 

deverão estar acondicionados em pastas, com plásticos, devendo ser identificados sequencialmente de 

acordo com a ordem de apresentação no Curriculum Lattes (Doc. 1, Doc. 2, .....). Solicita-se, não 

encadernar o material. (Neste momento todos os candidatos deverão estar presentes). 

 

 

08h10min: Sorteio do tema para a Prova Didática que será realizada no dia 10/04/14 com início as 

08h30min para os candidatos classificados na prova escrita.  

 

08h30min às 18h00min: Avaliação dos currículos dos candidatos pela Comissão Julgadora. 
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DATA 10/04/2015: Anfiteatro Bloco 4G (Biblioteca) – Campus Umuarama 

 

A prova didática, cuja assistência é vedada aos demais candidatos, será realizada em sessão pública e 

terá duração mínima de quarenta e máxima de cinqüenta minutos, podendo haver um acréscimo de até 

vinte minutos para argüição do candidato pela Comissão Julgadora. 

 

08h00min: Entrega à Comissão Julgadora dos materiais a serem utilizados na prova didática, pelos 

candidatos classificados na prova escrita. O arquivo com a prova didática deverá ser salvo em pen drive 

para arquivo da Faculdade em computador disponibilizado pela Unidade Acadêmica. 

 

* 08h30min às 09h40min: Prova didática do candidato com número de inscrição 001. 

* 09h50min às 11h00min: Prova didática do candidato com número de inscrição 002. 

 

 

* A partir das 13h00min Preparação das Atas e Relatório Final pela Comissão Julgadora. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Nos dias e horários definidos no cronograma, os candidatos deverão entregar todos os materiais a serem 

utilizados nas provas didáticas, tais como as apresentações salvas em pendrive, planos de aula impressos 

e/ou outros materiais a critério do candidato. Os mesmos deverão ser entregues em envelope lacrado e 

devidamente identificado; 

 

Após a entrega à Comissão Julgadora dos materiais a serem utilizados nas provas didáticas, os candidatos 

não poderão fazer qualquer alteração nos mesmos; 

 

Após a entrega dos materiais a serem utilizados nas provas didáticas, os candidatos deverão aguardar o 

horário de sua prova em sala específica indicada pela Comissão Julgadora, não sendo permitidas consultas 

a quaisquer materiais relacionados ao concurso e conversas entre os candidatos sobre o tema da prova 

didática;  

 

Será considerado desclassificado o candidato que se atrasar ou não estiver presente no momento do 

sorteio do tema para a prova escrita e/ou didática, bem como no horário determinado para cada etapa 

e/ou atividade do concurso, conforme cronograma acima. 

 

 

 

 

 

 

 


