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1. A Banca Examinadora do Concurso Público para Professora/r Classe A na Área de 

Conhecimento de Ensino de Geografia torna público o RESULTADO DA PROVA ESCRITA, estando 

as/os seguintes candidatas/os NÃO ELIMINADAS/OS* do processo seletivo: 

 

Nome (em ordem de inscrição): 

Alcimar Paulo Freisleben 

Daniel Luiz Stefenon 

Fernando Frederico Bernardes 

Leia de Andrade 

Maria Cristina Borges da Silva 

 

* De acordo com a Resolução 66A16 CEPE, artigo 24, a Banca Examinadora deverá divulgar em edital 

os “nomes dos candidatos não eliminados naquela etapa”. 

2. Caso haja pedido de reconsideração a este resultado, a/o candidata/o deverá encaminhá-lo 

para o e-mail egconcurso@ufpr.br até dia 04/10 às 23h50, com o assunto PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO AO RESULTADO DA PROVA ESCRITA. Neste caso, até as 01h30 será divulgado 

o resultado da análise da Banca Examinadora, e até as 02h50, se necessário, retificação do presente 

edital. 

3. A Banca Examinadora do Concurso Público vem, por meio deste, convocar as/os seguintes 

candidatas/os para realizar o sorteio do ponto para a prova didática, no dia 05 de outubro de 2021, de 

forma remota e conforme os horários abaixo indicados, por meio de sala do Teams que será pública, link  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4c2896f8adc84d598986662d51c121c2%40thread.tacv2/1-
Abert%252C%2520Sorteio%2520Ponto%2520Prov%2520Did%25C3%25A1t%2520e%2520Prova%2520Did
%25C3%25A1t%252C?groupId=d5e13e7f-6dff-427c-8b73-4fc84f0b1f34&tenantId=c37b37a3-e9e2-42f9-
bc67-4b9b738e1df0 
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Nome (em ordem de inscrição): Horário do sorteio 

Alcimar Paulo Freisleben 8h00 

Daniel Luiz Stefenon 9h00 

Fernando Frederico Bernardes 10h00 

Leia de Andrade  14h00 

Maria Cristina Borges da Silva 15h00 

 

4. As/os candidatas/os convocadas/os para a Prova Didática deverão, no dia 05 de outubro, até 

as 21h00, enviar seu currículo documentado para o e-mail egconcurso@ufpr.br  da seguinte forma: 

a) um arquivo em pdf, com o currículo organizado de acordo com a sequência da Tabela de 

pontuação - Resolução 70/16-CEPE, com as mesmas produções (e demais itens) constantes no currículo 

entregue na inscrição no concurso. 

b) um arquivo em pdf (único), com os documentos comprobatórios do currículo, organizados na 

mesma sequência em que são listados no currículo (item a). Se possível, numerar os documentos 

conforme a mesma numeração do currículo. 

5. A Banca Examinadora do Concurso Público convoca ainda as/os candidatas/os listadas/os para 

a Prova Didática, a se realizar no dia 06 de outubro de 2021, de forma remota por meio de salas do 

Teams. Apesar desta sessão ser pública, deve ser observado o que a Resolução 66-A/16 CEPE 

estabelece em seu artigo 23: “É vedado aos candidatos assistir às provas dos demais (candidatos), 

inclusive a leitura de relatório da prova prática (se houver), com exceção da prova escrita.” 

6. Será criada uma sala por candidata/o, e cada link será encaminhado às/aos mesmas/os por 

email, conforme o quadro abaixo: 

Nome (em ordem de inscrição): Horário da prova didática 

Alcimar Paulo Freisleben 08h00 

Daniel Luiz Stefenon 09h00 

Fernando Frederico Bernardes 10h00 

Leia de Andrade 14h00 

Maria Cristina Borges da Silva 15h00 

 
 

7.  A presença da/o candidata/o será registrada por da gravação da aula. 

 
8. Em relação à Prova Didática: 

 
- serão utilizadas as diretrizes das Resoluções 66A/16 – CEPE UFPR, e 31/21 CEPE UFPR; 

 
- a Prova Didática consistirá de uma aula com duração de até 50 (cinquenta) minutos; 

 
- a conexão e uso de equipamento serão de responsabilidade da/o candidata/o; 

 
- durante a aula, caso compartilhe algum tipo de material, a/o candidata/o deverá selecionar 

COMPARTILHAR CONTEÚDO, e no MODO DE APRESENTADOR, selecionar a opção LADO A LADO, 

a fim de garantir que conteúdo e apresentadora/r apareçam simultaneamente, para a gravação. 
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9. Os pontos a serem utilizados para sorteio da prova didática são os mesmos da prova escrita, a 

saber: 

 

1. O ensino de Geografia e História da Geografia Escolar.  

2. Ensino de Geografia e as diferentes linguagens.  

3. Ensino de Geografia e Educação Inclusiva.  

4. O estágio supervisionado na formação da professora e do professor de Geografia.  

5. Currículo e ensino de Geografia.  

6. O ensino de Geografia na educação infantil.  

7. O ensino de Geografia nos anos iniciais do ensino fundamental.  

8. Planejamento e Avaliação no ensino de Geografia.  

9. Raciocínio Geográfico e formação humana.  

10. Livro didático de Geografia: história e perspectivas.  

11. Cartografia Escolar.  

12. Diversidade étnica e cultural no ensino de Geografia. 

 
10. Para a prova didática serão seguidas as diretrizes da Resolução 66A/16, artigo 34 inclusive os 

critérios de avaliação, a saber: 

- domínio do conteúdo – contextualização, abrangência e consistência (peso 3); 

 
- crítica – análise crítica do conteúdo e especificidade (peso 2); 

 
- métodos didáticos – adequação da metodologia à transmissão do conteúdo, organização e 

clareza das informações, pertinência nos exemplos utilizados, plano de aula e recursos didáticos, postura 

do professor (forma de transmissão e exposição, linguagem) (peso 3); 

- referências bibliográficas utilizadas (peso 1); 

 
- adequação da exposição ao tempo previsto (peso 1). 

 
- a/o candidata/o deverá encaminhar para o email egconcurso@ufpr.br até 15 minutos antes do 

horário do início da sua prova didática (acima indicado), um arquivo em pdf com o plano de aula, relativo 

à aula que ministrará na prova didática. Assunto da mensagem: PLANO DE AULA PROVA DIDÁTICA. 

11. O edital com o resultado da prova didática será divulgado no site do Setor de Educação no dia 

06 de outubro, a partir das 18h00. 

 

 
Curitiba, 04 de outubro de 2021, 20h41. 

 

 

 

          Prof. Alcione Luis Pereira Carvalho 

Presidente da Banca Examinadora 
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