
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

INFORMAÇÃO PARA ABERTURA DE TESTE SELETIVO - PROFESSOR SUBSTITUTO - ÁREA DE
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Área de Conhecimento: Ensino e Aprendizagem.

Matérias Específicas: Metodologia do Ensino da Educação Física e Prá ca de Ensino de Educação Física.

Critérios de Seleção: Prova de Títulos; Prova Didá ca. Em relação a prova didá ca: o sorteio do ponto será
feito com a presença do/a candidato/a de forma remota e gravado; a prova didá ca será realizada de
forma remota síncrona. 

Titulação Exigida: Licenciatura em Educação Física, com Mestrado ou Doutorado em Educação; ou 
Licenciatura em Educação Física com Mestrado ou Doutorado na área de Ciências Humanas, ob dos na 
forma da lei.

Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Número de Vagas: 01 (uma).
       Classe: Subs tuto/a

Local das Inscrições: Pelo e-mail dtpen.ufpr.sec@gmail.com. Informações das demais etapas do processo
sele vo  serão  disponibilizadas  na  página  do  Setor  de  Educação  da  UFPR
(h p://www.educacao.ufpr.br/portal/). 

Período de inscrições: 5     DIAS ÚTEIS   a par r do dia ú l subsequente ao dia da publicação do Edital no Diário 
Oficial da União

Data prevista para realização das provas: a definir, função do número de candidatos inscritos.

Membros da Banca de Homologação das inscrições:  Verônica Werle, Sérgio Roberto Chaves Junior, Leziany 

Silveira Daniel 

Membros da Banca Examinadora: a definir depois da homologação das inscrições.

Suplentes: Sidmar dos Santos Meurer e Dayana Brune o Carlin dos Santos

PROGRAMA:

1) O papel da Prá ca de Ensino na formação inicial do(a) professor(a) de Educação Física Escolar;
2) A Metodologia do Ensino e o trabalho do(a) professor(a) de Educação Física Escolar;
3) Os saberes e as prá cas da Educação Física nos tempos e espaços escolares;
4) Temas emergentes do corpo na contemporaneidade e suas relações com a Educação Física Escolar;
5) A pesquisa do co diano escolar como elemento propulsor de saberes e prá cas do(a) professor(a) 
de Educação Física;
6) A elaboração de materiais e recursos didá cos nas (para as) aulas de Educação Física, e as 
contribuições para os processos de ensino.


