
PROGRAMA UNESPAR FALA

ESPANHOL EDITAL 003/2020

HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES DE BOLSISTAS
E CONVOCAÇÃO PARA PROVA DIDÁTICA: PROFISSIONAL GRADUADO

A Coordenadora Institucional do Programa UNESPAR FALA ESPANHOL, da
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, no uso de suas atribuições e
prerrogativas legais, torna pública a homologação de inscrições e convocação
para prova didática para o processo de seleção de bolsistas para atuação por
tempo determinado no Programa UNESPAR FALA ESPANHOL.

1. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições realizadas de 09/10/2020 a 18/10/2020 para Profissional Graduado
foram as seguintes:

Candidato(a) CPF

1. Miguel Ángel Diez Nieto 011.660.559-65
2. Thais Cunha Barreto 097.814.249-74
3. Georgina Palenque Vallejos 011.158.579-16

2. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

1.1 Considerando o disposto do Edital 002/2020, foram homologadas as
seguintes inscrições para ProfissionalGraduado:

Candidato(a) CPF

1. Miguel Ángel Diez Nieto 011.660.559-65
2. Thais Cunha Barreto 097.814.249-74
3. Georgina Palenque Vallejos 011.158.579-16
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3. DA CONVOCAÇÃO PARA PROVA DIDÁTICA

Os(as) candidatos(as) cujas inscrições foram homologadas estão

CONVOCADOS (AS), por ordem de classificação do currículo, para a prova

didática, a ser realizada do dia 26 de outubro de 2020, via Google Meet, por
link que será enviado pelo e-mail que o(a) candidato(a) utilizou para realizar sua

inscrição. Segue o horário correspondente a cada um:

Candidato(a) Horário

4. Miguel Ángel Diez Nieto 9h
5. Thais Cunha Barreto 9h50
6. Georgina Palenque Vallejos 10h40

4. DO FORMATO DA PROVA DIDÁTICA
4.1 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;

4.2 Haverá uma Banca Examinadora, composta por dois membros, sendo a

Coordenadora Institucional do Projeto (presidente) e um Examinador Convidado.

Tanto a coodenadora quanto o examinador possuem qualificação para avaliar a

proficiência e habilidade didático-metodológica dos(as) candidatos(as);

4.3 A prova didática será realizada de acordo com os seguintes procedimentos:

I. Até as 23h59 do dia 23 de outubro , os(as) candidatos(as) deverão,

obrigatoriamente, enviar para a banca Examinadora o plano de aula, em
espanhol, pelo e-mail ufe@unespar.edu.br.

II. O tema da prova é “Interación en el aula: hablemos espãnol”.
(Espera-se que o(a) candidato(a) escolha um conteúdo e, a partir dele,

realize uma aula que promova a interação oral entre os alunos, na

modalidade remota)

III. A prova didática terá a duração de no mínimo 20 (vinte) e no máximo
30 (trinta) minutos para a exposição oral em língua espanhola de uma

simulação de aula preparatória do tema informado no inciso II, durante a
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qual é vedada a interrupção por parte da Banca Examinadora;

IV. Imediatamente após o término da Prova Didática, o(a) candidato(a)
será submetido(a) à arguição no tempo máximo de 10 (dez) minutos;
V. Os(As) candidatos(as) com nota igual ou superior a 7,0 (sete) serão

considerados APROVADOS(AS) para continuar no processo de seleção.

5. DA BANCA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA

A banca de avaliação será formada pelos seguintes membros:

Presidente: Profa. Ma. Amábile Piacentine Drogui - Coordenadora Institucional

do Programa Unespar Fala Espanhol.

Membro Convidado: Profe. Dr. Enrique Vetterli Nuesch – Coordenador do

curso Letras Espanhol – Unespar Apucarana

6. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

5.1 A interposição à homologação de recurso deverá ser encaminhada por
correspondência digital para o e-mail ufe@unespar.edu.br, até as 23h59 do dia 21
de outubro de 2020.

5.2 A análise dos recursos será realizada dia 22 de outubro de 2020 e a publicação
de edital com as inscrições deferidas (após recurso, caso houver) será realizada dia
22 de outubro, até às 23h59.

5.3Esclarecimentos serão prestados exclusivamente por e-mail dirigido a
ufe@unespar.edu.br

PUBLIQUE-SE.

Apucarana, 19 de outubro de 2020.

Original assinado
Profa. Me. Amábile Piacentine Drogui

Coordenadora Institucional do Programa Unespar Fala Espanhol

mailto:ufe@unespar.edu.br
mailto:ufe@unespar.edu.br

	PROGRAMA UNESPAR FALA ESPANHOL EDITAL 003/2020
	2. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
	6. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
	PUBLIQUE-SE.

