
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

EDITAL Nº 080/2015 
 
A Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA, a quem 
possa interessar, a RETIFICAÇÃO dos ANEXOS II e III do Edital nº 078/2015 e do ARTIGO 2º do Edital nº 079/2015, 
conforme segue. 
 

ANEXO II DO EDITAL Nº 078/2015 
Onde se lê: 
“Trata-se da descrição contendo os elementos principais do Plano de Ação, tais como:” 
 
(...) 
 
“4.4 Abordagem teórico-metodológica que fundamenta o Plano de Aula (Qual?) 

Fundamentar a proposta pedagógica do Plano de Ação, evidenciando a teoria que sustenta as ações previstas 
para a solução da situação problema selecionada, considerando os objetivos, a função educacional e social da escola 
pública, utilizando no mínimo 10 (dez) linhas e no máximo 20 (vinte) linhas e observando o item 16 deste Edital.” 
 
Leia-se: 
“Trata-se da descrição contendo os elementos principais do Plano de Aula, tais como:” 
 
(...) 
 
“4.4 Abordagem teórico-metodológica que fundamenta o Plano de Aula (Qual?) 

Fundamentar a proposta pedagógica do Plano de Aula, evidenciando a teoria que sustenta as ações previstas 
para a solução da situação problema selecionada, considerando os objetivos, a função educacional e social da escola 
pública, utilizando no mínimo 10 (dez) linhas e no máximo 20 (vinte) linhas.” 

 
ANEXO III DO EDITAL Nº 078/2015 

Onde se lê:  “Tema conforme edita XX/2015 – Anexo I”. 
 
Leia-se: “Tema conforme Anexo I do Edital nº 078/2015”. 
 

ARTIGO 2º DO EDITAL Nº 079/2015 
Onde se lê: “Art. 2º - O Anexo II deste Edital contém a lista de candidatos convocados para a PROVA DIDÁTICA, bem 
como local, data e horário da PROVA DIDÁTICA e da entrega dos TÍTULOS.” 
 
Leia-se: “Art. 2º - O Anexo II deste Edital contém a lista de candidatos convocados para a PROVA DIDÁTICA, data e 
horário da PROVA DIDÁTICA e da entrega dos TÍTULOS. As provas serão realizadas no Bloco A da UNIPAR – 
Universidade Paranaense, localizada na Praça Mascarenhas de Moraes, 4282 - Centro, Umuarama - PR, 87502-210”. 
 
 

Umuarama, 13 de novembro de 2015. 
 
 

ANA LUCIA LEPRE 
Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal 


