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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
, , @cidade_unidade@/, CEP  

Telefone: - h�p://www.ufpr.br/ 
  

EDITAL Nº  02/2022 – COMISSÃO DE SELEÇÃO

Processo nº 23075.020306/2022-28

A Comissão de Seleção do Edital 05/2022/PROGEPE/CDP -  Divulga o Resultado dos Recursos interpostos
e Convoca os candidatos aprovados (servidores(as) do quadro permanente da UFPR) conforme item 8.5
do Edital 05/2022,  interessados(as) em atuar como instrutores(as) nas ações de desenvolvimento que
compõem o Programa de Línguas Estrangeiras Modernas do Plano de Desenvolvimento de Pessoas-PDP
da UFPR:

1. DOS RECURSOS

1.1. Não houve recursos interpostos quanto ao Edital 05/2022.
 

2. DA CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ETAPA

2.1.  Conforme o Edital 05/2022: “8.5. Serão aprovados(as) para a Segunda Etapa (prova
escrita), os(as) candidatos(as) que a�ngirem a pontuação final mínima de 4,0 (quatro) pontos na
análise dos documentos, que se cons�tui da somatória da pontuação”.

 

Alemão
Candidato(a) Situação da Inscrição

Catarina Por�nho Nauiack Convocado(a) para a prova escrita
 

Espanhol
Candidato(a) Situação da Inscrição

Juliane de Moraes Cavazo� Convocado(a) para a prova escrita
 

Francês
Candidato Situação da Inscrição

Ayumi Nakaba Shibayama Convocado(a) para a prova escrita
 

Italiano
Candidato(a) Situação da Inscrição

Vitor Rodrigo Diniz Convocado(a) para a prova escrita
 

Inglês
Candidato(a) Situação da Inscrição

Márcio Eduardo Zuba Convocado(a) para a prova escrita
Prila Leliza Calado Convocado(a) para a prova escrita

Sabrina Brüne Convocado(a) para a prova escrita
Vandro Elaino Fere� Convocado(a) para a prova escrita
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2.1.1.  A prova escrita será realizada no dia 28/07/2022 às 09hs (nove horas), por meio de
acesso ao ambiente virtual (sala virtual no teams), conforme link abaixo:

h�ps://teams.microso�.com/l/meetup-
join/19%3a0kd2OUAThVaROoqFSxoEpNVbZGTGJAIm9dYanbryJAA1%40thread.tacv2/1658342016565?
context=%7b%22Tid%22%3a%22c37b37a3-e9e2-42f9-bc67-4b9b738e1df0%22%2c%22Oid%22%3a%22aa1ba7aa-
5793-41b2-96c0-d43e9b21c145%22%7d

2.1.2. Orientações sobre a prova escrita:

2.1.2.1. O sorteio do ponto para a prova escrita será realizado às 9hs (nove horas) na sala virtual
do Teams, antes do início da prova. O ponto sorteado será o mesmo para todos os idiomas,  conforme
dispõe o Anexo VII do Edital 05/2022. As provas terão início às 09h10 (nove horas e dez minutos), após o
sorteio do ponto, com tempo de  duração de 1h30 (uma hora e 30 minutos), com o horário de término
programado para as 10h40 (dez horas e quarenta minutos).

2.1.2.2. Os candidatos deverão manter suas câmeras abertas durante a realização da prova e não
poderão se desconectar do ambiente virtual até que tenham concluído a prova escrita e enviado à
comissão de seleção por meio de e-mail no horário determinado para a sua realização. A prova escrita
será gravada por meio da plataforma teams.

2.1.2.3. A PROGEPE/CDP/UCAQ não se responsabilizará por inscrição não recebida por mo�vos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, conges�onamento das linhas de comunicação,
bem como outros que impossibilitem a transferência de dados.

2.1.2.4. As provas deverão ser enviadas por e-mail,  em único arquivo PDF com iden�ficação do
candidato e língua pretendida, para o endereço ucaq@ufpr.br. As provas deverão ser enviadas por e-
mail pelos candidatos após concluírem a avaliação e  antes de saírem da conexão com a sala virtual.

2.1.2.5. A comissão de seleção do Edital 05/2022,estará presente durante o tempo de duração da
prova escrita e será composta pelos servidores: ANE CIBELE PALMA - Siape 2243529 (Profissional da Área
de Conhecimento da Língua Inglesa), ELIS REGINA RIBAS - Siape 2303765 (Representante da Comissão
Interna de Supervisão - CIS) e KARLA INGRID PINTO CUELLAR - Siape 1065660 (Representante da
Unidade de Capacitação e Qualificação - UCAQ).

2.1.2.6. Conforme disposto no ANEXO VII do Edital nº 05/2022 – PROGEPE/CDP, os temas para as
provas escritas  e didá�cas que serão sorteados  são os seguintes: 

I - Compreensão Escrita (Leitura) no tempo Presente.

II - Produção escrita no tempo Futuro.

III - Oralidade: Compreensão e/ou Produção no tempo Passado

Observação: Conforme Anexo VII do Edital 05/2022:

Temas para preparar os planos de aula para as Provas Escrita e Didá�ca:

Será sorteado um dos seguintes temas para a prova escrita e bancas didá�cas. Sugere-se que os(as)
candidatos(as) tenham todas as aulas preparadas, inclusive para entregar o plano de aula, por escrito, na
prova didá�ca. Considerar que as aulas serão online e o planejamento deve considerar essa modalidade
de ensino.

 

3.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. Os critérios e prazos referentes demais etapas, seguirão o Edital 05/2022 e cronograma do
Edital 07/2022.

Documento assinado eletronicamente por KARLA INGRID PINTO CUELLAR, CHEFE DA
UNIDADE DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO - CDP/PROGEPE, em 27/07/2022, às
11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA SILVA VELOSO, PROFESSOR DO

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0kd2OUAThVaROoqFSxoEpNVbZGTGJAIm9dYanbryJAA1%40thread.tacv2/1658342016565?context=%7b%22Tid%22%3a%22c37b37a3-e9e2-42f9-bc67-4b9b738e1df0%22%2c%22Oid%22%3a%22aa1ba7aa-5793-41b2-96c0-d43e9b21c145%22%7d
mailto:ucaq@ufpr.br
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MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/07/2022, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANE CIBELE PALMA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/07/2022, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NYLCEA THEREZA DE SIQUEIRA PEDRA,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/07/2022, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA HELENA DAHER, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/07/2022, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ELIS REGINA RIBAS, MEMBRO(A), em 27/07/2022,
às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CIBELE NAIDHIG DE SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/07/2022, às 19:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4743935 e o
código CRC CEFB20DF.
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