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EDITAL DE SELEÇÃO PARA INSTRUTORES BOLSISTAS CURSO ESPECIAL
PRÉ-VESTIBULAR/UEL – 1º sem/2021 (2021.1)

DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições estarão abertas no período de 03 de maio a 17 de maio de 2021.
2. Poderão se inscrever: todos os alunos dos cursos de graduação da UEL que não sejam em período integral, exceto
do cursos de licenciatura que sejam em período integral; também serão vedadas as inscrições para os alunos que
estiverem no último ano do curso.
3. Para a inscrição, o candidato deverá acessar a área “Seleção de Novos Instrutores” no site www.cursinhodauel.net
do Curso Especial Pré-Vestibular da Universidade Estadual de Londrina (CEPV-UEL), e aceder ao link do formulário de
inscrição da seleção (Google Formulários).
O candidato deverá preencher o formulário com as informações solicitadas e fazer o upload/anexação dos seguintes
documentos:
➢ 01 Cópia do documento de identidade oficial com foto;
➢ 01 Cópia do cartão de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
➢ 01 Cópia do comprovante de residência.
➢ 01 Cópia do comprovante de matrícula / grade curricular da UEL (sem carimbo da PROGRAD).
➢ 01 Cópia do currículo vitae e/ou Lattes;

Obs: Após a verificação dos documentos, o candidato receberá a confirmação da inscrição via e-mail e será inserido
na plataforma Google Classroom da Seleção.

DAS VAGAS
Serão selecionados instrutores (cadastro reserva) para as áreas de:

➢ Artes
➢ Espanhol
➢ Filosofia
➢ Física
➢ Geografia/Atualidades
➢ História
➢ Matemática
➢ Química
➢ Redação

1. As vagas serão de SUPLÊNCIA, disponíveis a partir do mês de agosto do ano letivo de 2021, de acordo com a
necessidade, obedecendo à ordem de classificação final.

2. Cada candidato poderá se inscrever em apenas uma área.

DO PROGRAMA
1. O programa de seleção será realizado em duas etapas eliminatórias e classificatórias:

- A primeira etapa será classificatória e eliminatória, com nota para aprovação igual ou superior a 7,0 (sete).
O candidato deverá enviar um plano de aula (a partir da escolha dos temas previamente disponibilizados),
uma aula em vídeo, aplicando o plano construído, e os materiais de slide ou imagens utilizados na aula.

- A segunda etapa consistirá em uma entrevista, análise do currículo e do formulário de inscrição..

DAS ETAPAS
1. A 1ª Etapa será classificatória e eliminatória, com nota para aprovação igual ou superior a 7,0 (sete).
2. O candidato deverá enviar, entre os dias 25 de maio à 25 de junho, um plano de aula (a partir da escolha dos

temas previamente disponibilizados), uma aula em vídeo, aplicando o tema do plano construído, e os materiais de
slide ou imagens caso utilizados na aula.

3. Quanto ao plano de aula serão avaliados:
a) a clareza, coerência e organização na apresentação dos conteúdos;
b) a adequação da proposta ao tema definido e aos objetivos da aula de preparação para o vestibular; e
c) as competências específicas da disciplina escolhida (conceitos e abordagens atualizados com os parâmetros
correntes).

4. A respeito da aula em vídeo, a banca examinadora observará, sobretudo, se o candidato possui as habilidades e
características próprias ao trabalho de preparação de alunos para o exame vestibular.

5. Os critérios de avaliação serão de acordo com os critérios definidos anteriormente por cada disciplina para as
bancas didáticas.

6. Os critérios de avaliação da prova didática são compostos de critérios gerais (7,0 pontos) e específicos de cada
área (3,0 pontos). Os critérios de cada disciplina estarão disponíveis para consulta no Classroom da Seleção;

7. Serão classificados para a segunda etapa somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0
(sete) na primeira etapa. Serão convocados para a segunda etapa do processo os candidatos classificados até a
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5ª (quinta) colocação. ATENÇÃO: Os candidatos classificados e não convocados poderão ser convocados para a
realização da entrevista em convocações futuras, enquanto durar a validade deste edital.

8. Critérios de desempate para a convocação para a prova didática: 1º) estar cursando licenciatura; 2º) maior tempo
a cumprir na graduação; 3º) candidato mais novo em idade;

9. O resultado da primeira etapa estará disponível em edital no site do cursinho, no dia 20/07/2021, a partir das
17h00.

10. Serão classificados para a segunda etapa somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete)
na primeira etapa.

11. Os candidatos classificados na primeira serão submetidos à entrevista (2ª etapa), via Google Meet, em dia e
horário a serem informados via e-mail, quando poderão ser solicitados informações complementares e
esclarecimentos sobre:
➢ Prova didática (1ª Etapa);
➢ Histórico escolar;
➢ Disponibilidade de carga horária para 20h semanais;
➢ Currículo;
➢ Outras informações pertinentes à função pretendida.

13. Nessa mesma etapa, será avaliada a resposta da questão discursiva presente no formulário de inscrição. A
questão possuirá valor de 3,0 (três), e irá compor a nota da 2ª etapa.

12. Para desempate na entrevista, serão considerados os seguintes critérios seguindo a ordem: 1º) Disponibilidade de
horário; 2º) O candidato que estiver cursando licenciatura; 3º) O candidato que possuir maior tempo de vínculo a
cumprir na graduação.

13. O resultado da segunda etapa estará disponível em edital no site do cursinho após a conclusão de todas as
entrevistas.

DA CLASSIFICAÇÃO

1. A pontuação dos candidatos será a média ponderada das notas obtidas na primeira etapa (peso um) e segunda
etapa (peso um), composta pela avaliação da entrevista, do currículo e da questão discursiva do formulário de
inscrição.

Ex: Nota da primeira etapa 8,0 x 1 =   8,0
Nota da segunda etapa 10 x 1 = 10,0

Soma = 18 18/2 = média final 9,0

2. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 7,0 (sete) em todas as
etapas da seleção.

3. As vagas serão preenchidas pela ordem de classificação dos candidatos aprovados e de acordo com a
necessidade do CEPV-UEL. Os candidatos devem manter seus dados de contato (e-mail e telefone) atualizados
para casos de futura convocação.

4. A validade desta seleção será até o dia 09/08/2022, podendo ser prorrogada por mais 12 (doze) meses, caso haja
necessidade por parte da coordenação do CEPV.

Comissão Organizadora,

Rita de Cássia Rodrigues de Oliveira Matheus Klever de Carvalho Juliani Rafael Roberto Germinaro
(Coordenadora Geral)

Gabriella Ribeiro Ferreira do Couto Heloisa Maria Mantovani Felipe Augusto Guelfi

Giulia Armagno Liuti Carlos Cassiano Dalto Michel Georges Haidamous
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Fabio Vanderlei Ribeiro de Freitas Daniel Almeida da Silva Junior

Londrina, 02 de abril de 2021


