
   
 

 

O PARANÁ FALA IDIOMAS- SUBPROGRAMA PARANÁ FALA ESPANHOL 

EDITAL 009/2020 

 
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA 

ESCRITA – BOLSISTA - PROFISSIONAL GRADUADO 

 
O Coordenador Institucional do Programa “O Paraná Fala Idiomas/Espanhol” da 

Universidade Estadual de Maringá, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna 

público o edital de homologação das inscrições e convocação para a prova escrita para a 

vaga de Bolsista Profissional Graduado, para atuação no Programa Paraná Fala 

Idiomas/Espanhol. 

 
1. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

NOME RG SITUAÇÃO 

ANA CARLINA MARTINS DOS SANTOS 23.988.573-4 HOMOLOGADO 

EVELYN GUILHEN BARBOSA 43.679.397-0 HOMOLOGADO 

MIGUEL ÁNGEL DIEZ NIETO 655.145-0 HOMOLOGADO 

 
2. DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA. 

Os candidatos com inscrição HOMOLOGADA ficam convocados para a realização da prova 

escrita, ON LINE, a ser realizada na sala de Google Meet::https://meet.google.com/nkr-smae-

hfk. 

2.1 Data: 20 de julho de  2020  

2.2 Horário: 10h00 às 12h00 

Os participantes deverão estar presentes na sala online designada com 30 minutos de 

antecedência (9h30) para apresentação e conferência de documentação de identidade. 

2.3 PROVA DE DESEMPENHO LINGUÍSTICO E DE ENSINO 

Os candidatos terão duas (02) horas para a realização da prova escrita, contemplando 

avaliação das habilidades linguístico-comunicativas da língua espanhola, além de aspectos 

envolvendo vocabulário, gramática e fonética/fonologia da língua. Além disso, haverá uma 

questão dissertativa, articulando a prática de sala de aula / metodologia / estratégias de ensino. 

2.4 Ensalamento: A designação da sala virtual (Google Meet) onde o participante prestará a 

prova será: https://meet.google.com/nkr-smae-hfk. E via e-mail, no dia 15/07/2020. É de 

responsabilidade do participante verificar o link enviado e confirmar sua participação no evento. 

3.0  DO MATERIAL NO DIA DA PROVA 

3.1 – Material obrigatório 

Computador com câmera. Não será permitida a realização da prova via telefone celular. 

https://meet.google.com/nkr-smae-hfk


Observação: O uso de celulares ou de quaisquer outros meios eletrônicos além dos 

disponibilizados/permitidos. Durante a realização da prova é estritamente proibido. 

4.0 DA MONITORAÇÃO DA PRESENÇA NO DIA DA PROVA 

4.1  A presença dos participantes será monitorada via plataforma G-meet durante todo o tempo 

de realização da prova.  

4.2 O participante não poderá ausentar-se do evento até a conclusão de sua prova.  

4.3 O participante deverá manter a câmera de seu computador posicionada frontalmente, de 

maneira que  possa ser visualizado pelo coordenador de sala durante todo o tempo de 

realização da prova. 

4.4 O participante que desligar/fechar a câmera de seu computador em qualquer momento 

da prova será desclassificado. A UEM não se responsabiliza por problemas técnicos ou de 

qualquer outra natureza que venham a interferir na presença do participante e na realização da 

prova. 

4.5 O participante deverá manter aberto o microfone/áudio de seu computador durante todo 

o tempo de realização da prova. 

4.6 O participante que desligar/fechar o microfone/áudio de seu computador durante 

qualquer momento da prova será desclassificado. A UEM não se responsabiliza por 

problemas técnicos ou de qualquer outra natureza que venham a interferir na presença do 

participante e realização da prova. 

4.7 O participante será desclassificado se for constatada a presença de qualquer outra pessoa 

junto ao participante, seja por áudio ou vídeo. 

4.8 A realização da prova será gravada via Google meet. A prova será gravada desde o 

momento de apresentação de documentos até o término, quando o último participante tiver 

concluído a prova. A gravação será armazenada para fins de conferência de presença do 

participante e de cumprimento das normas deste Edital. As imagens gravadas não serão 

utilizadas para quaisquer outros fins, senão para conferência de presença e/ou análise de 

recurso, quando for o caso. 

5.  DA BANCA DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA. 

A banca de avaliação será composta pelos seguintes membros:  

Presidente: Prof: Pedro Pablo Velasquez - Coordenador Institucional do Programa Paraná Fala 

Espanhol.  

1º Membro: Viviane Cristina Poletto Lugli 

2º Membro: Luizete Guimarães Barros. 

Resultado da prova escrita e convocação para a prova didática será publicada no edital: 

https://pfiuem.wixsite.com/pfiuem/espanhol. E via e-mail - 21/07/2020 e convocação 

 5.1 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail: pfespanhol@gmail.com. 
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PUBLIQUE-SE. 

 
Maringá, 15 de julho de 2020. 

 
 
 

 

 
 

Professor: Pedro Pablo Velasquez 

Coordenador Institucional do Programa Paraná Fala Espanhol 

Universidade Estadual de Maringá. 


