
   
 

 
 
 

O PARANÁ FALA IDIOMAS/ESPANHOL 
EDITAL 065/2020 

 

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA ESCRITA E CONVOCAÇÃO PARA 
PROVA DIDÁTICA – BOLSISTA - PROFISSIONAL GRADUADO 

 

 
A Coordenadora Institucional do Programa “O Paraná Fala Espanhol” da 

Univsersidade Estadual do Paraná (UNESPAR),  no uso  de suas atribuições e 

prerrogativas legais, torna público o edital de resultado da prova escrita e convoca os 

candidatos aprovados para prova didática para a vaga de Bolsista Profissional 

Graduado, para atuação no Programa Paraná Fala Idiomas/Espanhol. 

 

1. RESULTADO DA PROVA ESCRITA 
 
 

NOME RG Desempenh

o 

Situação 

 Daniele Ribeiro Pereira Alves 9.906.510-9 7,5 Aprovada 

 Thais Cunha Barreto 15.213.675-7 7,8 Aprovada 

 
 
2. RESULTADO DA PROVA DE PROFICIÊNCIA  

NOME RG Desempenho Situação 

Daniele Ribeiro Pereira Alves 9.906.510-9 B2 Aprovada 

Thais Cunha Barreto 15.213.675-7 B2 Aprovada 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. DA CONVOCAÇÃO PARA PROVA DIDÁTICA 

 

3.1 Os candidatos aprovados na prova escrita e desempenho da proficiência estão 

CONVOCADOS  para a prova didática, a ser realizada na sala 28, do Centro de 

Ciências Humanas e Educação (CCHE), da UNESPAR – Apucarana, no dia 04 de 

março de 2020, segundo segue: 

 

NOME HORÁRIO 

 Daniele Ribeiro Pereira Alves  14h10 

 Thais Cunha Barreto 

 

 15h10 

 

 3.2 O não comparecimento nos horários e datas previstos neste edital implica na    

desclassificação do candidato 

 

4. 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 membros, sendo 

Coordenadora Institucional do Projeto (presidente), 1° Examinador e 2° Examinador. 

Os examinadores serão professores pertencentes ou não ao quadro próprio da 

universidade, com qualificação para avaliar a proficiência e habilidade didático-

metodológica dos candidatos; 

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

            I. Antes de iniciar a prova didática, os candidatos deverão, obrigatoriamente, 

entregar para a banca Examinadora o plano de aula, em espanhol, em 3 (três) 

vias idênticas; 

            II. O tema da prova será “O uso de novas tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem de Língua Espanhola” (espera-se que o candidato utilize 

recursos tecnológicos para auxiliar na aplicação de um conteúdo de ensino);  

           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 qual é vedada a 



 
interrupção por parte da Banca Examinadora;  

            IV. Imediatamente, após o término da Prova Didática, o candidato será 

submetido à arguição no tempo máximo de 10 (dez) minutos;  

             V. Os candidatos com nota igual ou superior a 7,0 (sete) serão considerados 

APROVADOS para continuar no processo de seleção. 

 

4.  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 Paraná Fala Espanhol.  

1º Membro: Profe. Dr. Enrique Vetterli Nuesch – Coordenador do curso Letras 

Espanhol – Unespar Apucarana 

2º Membro: Profa. Ma. Silvana Malavasi – Docente no curso Letras Espanhol – 

Unespar Apucarana 

 

 5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  

 

  5.1 A interposição de recurso ao resultado da prova escrita deverá ser encaminhada por 

correspondência digital para o e-mail pfe@unespar.edu.br, até as 23h59 do dia 27 de 

fevereiro de 2020.  

  5.2 A análise e a publicação de edital, caso haja recursos, serão realizadas no dia 02 de 

março de 2020.  

  5.3 Esclarecimentos serão prestados exclusivamente por e-mail dirigidos a 

pfe@unespar.edu.br 

 

PUBLIQUE-SE. 

Apucarana, 20 de fevereiro de 2020. 
 
 

 
 

 

Original Assinado 

Profa. Ma. Amábile Piacentine Drogui 

Coordenadora Institucional do Programa Paraná Fala Espanhol 

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) - 

Apuacarna….. 
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