
 

                                                   

Aditivo 001/2020 
 Edital 003/2020 – Seleção Docente – UNIDEP 

GESTA – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 
 
O Centro Universitário de Pato Branco – UNIDEP, determina a partir deste documento 
as alterações necessárias, em função da Pandemia COVID-19, para o processo de 
seleção para a contratação de docente para o Curso de ADS - ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. 
 
 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1. O processo de seleção visa à contratação de docente para o Curso de ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, nas áreas de BANCO DE DADOS E PROGRAMAÇÃO 
DE DISPOSITIVOS COMPUTACIONAIS; 
1.2. O Processo será regido pela Resolução 034/19-CAS, pelo Edital 003/2020 e por 
este Aditivo 001/2020, realizado por Gesta, Naped e Coordenação do Curso de 
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS;  
1.3. A seleção dos(as) candidatos(as) será realizada por Banca Examinadora, conforme 
Resolução 034/19-CAS; 
1.4. As provas serão realizadas de forma remota, a partir da plataforma zoom 
(https://zoom.us/meeting). 
 
2. DA INSCRIÇÃO  
2.1. Possui a inscrição validada, aquele candidato que enviou a documentação até 
19/03/2020, e que recebeu e-mail de confirmação/validação.  
 
3.2 Da prova didática  
3.2.1. A prova didática será desenvolvida conforme descrito na Resolução 034/19-CAS. 
3.2.2. As bancas para a prova didática vão ocorrer nos dias 01 e 02 de abril de 2020, e 
a aula deverá ser ministrada de acordo com as descrições da Resolução 034/19-CAS e 
orientações deste aditivo. 
3.2.3. O candidato deverá enviar em arquivo PDF, o seu Plano de Aula, para os e-
mail’s: naped@unidep.edu.br, gesta@unidep.edu.br e 
justino.craveiro@unidep.edu.br, observando as instruções definidas quando da 
indicação do tema, que será anexado ao respectivo parecer conclusivo.  
3.2.4 Temas para elaboração da aula/prova didática: Linguagem SQL; Linguagem de 
Programação Flutter; Linguagem de programação Python. 
3.2.5 Recursos que o candidato deverá providenciar em seu ambiente para 
transmissão: Apresentação de Slides; Computador com acesso à internet, e áudio e 
vídeo funcionando; Compartilhamento de tela, além dos previstos na Resolução 
034/19-CAS. 
  
3.3 Da Prova Escrita 
3.3.1 A prova escrita será desenvolvida conforme descrito na Resolução 034/19-CAS. 
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3.3.2 A prova escrita terá como tema: Modelagem de Banco de Dados, e será 
disponibilizada através de um link, que será enviado por e-mail, e terá duração máxima 
de 60 minutos. 
3.3.3 A prova escrita será no dia 03/04/2020, às 17h, terá duração máxima de 60 
minutos, e será realizada através do recurso online – salas virtuais, organizadas e 
geridas pelo coordenador do curso de ADS. 
 
3.4. Da entrevista por Competências 
3.4.1. Após a realização da Prova Didática e Prova Escrita será realizada entrevista pela 
Banca Examinadora, do candidato, tendo por base os temas da área de conhecimento 
exigida no processo seletivo e levando em consideração, além dos aspectos 
profissionais, as competências exigidas para atuação docente, o projeto de vida 
acadêmica do candidato e a sua disponibilidade de tempo para trabalho na instituição.  
3.4.2 As entrevistas serão agendadas com cada candidato e realizadas de forma 
remota, a partir da plataforma zoom (https://zoom.us/meeting), o GESTA vai enviar ao 
candidato e coordenador de curso o convite. 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
4.1. A inscrição implicará o compromisso tácito, por parte do inscrito, de aceitar as 
condições estabelecidas para o processo de seleção previstos na Resolução 034/19-
CAS , neste Edital e neste Aditivo e nas orientações posteriormente passadas pela 
Banca Examinadora.  
4.2. A classificação no processo seletivo não assegura ao candidato direito subjetivo à 
contratação, mas tão somente a expectativa de contratação, trata-se de cadastro de 
reserva. 
4.3. Os casos omissos serão decididos pela Direção Acadêmica.  
4.3 Informações adicionais podem ser obtidas no Gesta. 

 

Pato Branco, 27 de março de 2020. 

 

_____________________________________ 

Ornella Bertuol 

Direção Acadêmica 

 

____________________________________ 

Jaqueline Bernardi Ferreira 

Coordenação do GESTA 
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____________________________________ 

Justino Fontenelle Craveiro Neto 

Coordenação ADS 

 


