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GABINETE DA REITORIA 

 
 

EDITAL Nº 082/2018-GRE 
 

RETIFICAÇÃO DE PARTE DO ANEXO I, DO 
EDITAL Nº 078/2018-GRE DO PSS3-2018, 
PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR POR TEMPO 
DETERMINADO. 

 
 

O Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso 
das atribuições legais e estatutárias,  

considerando a publicação do Edital nº 078/2018-GRE, de 17 de setembro 
de 2018, que estabelece as instruções gerais para a abertura do 3º Processo Seletivo 
Simplificado 2018 – PSS3-2018, para a contratação de Professor de Ensino Superior,  

 
TORNA PÚBLICO: 

 
Art. 1º A Retificação, parte do Anexo I, da área de conhecimento/matéria 

de LIBRAS do Edital nº 078/2018-GRE, do PSS3-2018 para a contratação de Professor 
de Ensino Superior, conforme segue: 

 
1. CAMPUS DE CASCAVEL 

 
CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNICAÇÃO E ARTES - CECA 

 
ONDE SE LÊ: 
 

Área de conhecimento: Libras 

Vagas e C.H.: 01 vaga – RT 20 

Requisito (s): Graduação em Letras/Libras - licenciatura ou letras. Especialização em 
Educação Especial - área da surdez ou libras. 

Conteúdo Programático: 
1. História da educação dos surdos no Brasil e a trajetória da Libras; 
2. Os processos de aprendizagem e de desenvolvimento da pessoa surda na 
abordagem vigotskiana; 
3. Linguística da libras e a metodologia de ensino como L1 e L2. 
4. Relações interpessoais entre o aluno surdo, o professor e o interprete de libras no 
processo educacional.  
5. A legislação brasileira sobre a Libras e sua relação com a política nacional de 
educação especial na perspectiva da educação inclusiva (MEC, 2008) e a Lei 
Brasileira da Inclusão da pessoa com deficiência (BRASIL, 2015) 

As provas e avaliações serão realizadas no Campus de Cascavel. 
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LEIA-SE: 
 

Área de conhecimento: Libras 

Vagas e C.H.: 01 vaga – RT 20 

Requisito (s): Graduação em Letras/Libras / Licenciatura e Especialização em 
Educação Especial - área da surdez ou Libras. 

Conteúdo Programático: 
1 - A Libras na formação do professor e a inclusão escolar.   
2 - Parâmetros e propriedades constitutivas da Libras. 
3 - Semântica e Pragmática da Libras. 
4 - Linguística da Libras e metodologia de ensino como L2. 
5 - Exploração do espaço de sinalização da Libras do ponto de vista linguístico e 
topográfico. 

As provas e avaliações serão realizadas no Campus de Toledo. 

 
3. CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS - CCH   

 

ONDE SE LÊ: 
 

Área de conhecimento: Libras 

Vagas e C.H.: 01 vaga – RT 20 

Requisito (s): Graduação em: Licenciatura Plena. Certificação Pró-Libras – 
Proficiência em Libras, obtido por meio de exame promovido pelo Ministério da 
Educação. 

Conteúdo Programático: 
1. História da Educação dos surdos no Brasil e a trajetória da Libras; 
2. O processo de interpretação e tradução e a interface Libras/Português – 
Português/Libras; 
3. A pessoa surda na sociedade contemporânea; 
4. A importância do papel do intérprete de Libras – Língua Portuguesa/Libras no 
processo educacional do aluno surdo; 
5. O papel do docente frente ao processo da inclusão da pessoa com deficiência. 

As provas e avaliações serão realizadas no Campus de Cascavel. 
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LEIA-SE: 
 

Área de conhecimento: Libras 

Vagas e C.H.: 01 vaga – RT 20 

Requisito (s): Graduação em Letras/Libras / Licenciatura e Especialização em 
Educação Especial - área da surdez ou Libras. 

Conteúdo Programático: 
1 - A Libras na formação do professor e a inclusão escolar.   
2 - Parâmetros e propriedades constitutivas da Libras. 
3 - Semântica e Pragmática da Libras. 
4 - Linguística da Libras e metodologia de ensino como L2. 
5 - Exploração do espaço de sinalização da Libras do ponto de vista linguístico e 
topográfico. 

As provas e avaliações serão realizadas no Campus de Francisco Beltrão. 

 
5. CAMPUS DE TOLEDO 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – CCHS 

 
ONDE SE LÊ: 

 

Área de conhecimento: Libras 

Vagas e C.H.: 01 vaga – RT 20 

Requisito (s): Graduação em Letras/Libras ou Licenciatura. Certificado Pró-Libras, 
Proficiência em Libras, obtido por meio do exame promovido pelo Ministério da 
Educação, conforme Art. 7º, I e III do Decreto nº 5626/2005.  
Obs. As pessoas surdas têm prioridade para ministrar a disciplina de Libras, conforme 
Art. 7º, II, parag. 1º do decreto nº 5626/2005, desde que sejam usuários de LIBRAS e 
apresentem o código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), 
devendo declarar sua condição, no ato de inscrição, em formulário próprio, disponível 
no endereço (www.unioeste.br). 

Conteúdo Programático: 
1. História da Educação dos surdos no Brasil e a trajetória da Libras; 
2. Compreensão do processo de aprendizagem e desenvolvimento da pessoa surda 
na abordagem vigotskiana; 
3. A importância do papel do intérprete de libras língua portuguesa/libras no processo 
educacional do aluno surdo; 
4. A relação interpessoal entre aluno surdo - intérprete de libras - docente; 
5. O processo de interpretação e tradução e a interface libras/português - 
português/libras; 

OBS: A prova didática deverá ser realizada em Libras. O conhecimento da bibliografia 
sobre o programa faz parte do preparo de cada candidato. 

As provas e avaliações serão realizadas no Campus de Cascavel. 
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LEIA-SE: 
 

Área de conhecimento: Libras 

Vagas e C.H.: 01 vaga – RT 20 

Requisito (s): Graduação em Letras/Libras/Licenciatura e Especialização em 
Educação Especial - área da surdez ou Libras. 

Conteúdo Programático: 
1 - A Libras na formação do professor e a inclusão escolar.   
2 - Parâmetros e propriedades constitutivas da Libras. 
3 - Semântica e Pragmática da Libras. 
4 - Linguística da Libras e metodologia de ensino como L2. 
5 - Exploração do espaço de sinalização da Libras do ponto de vista linguístico e 
topográfico. 

As provas e avaliações serão realizadas no Campus de Toledo. 

 
 

Art. 2º Demais informações constantes do Edital nº 078/2018-GRE, 
permanecem inalteradas. 

 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 
 

Cascavel, 28 de setembro de 2018. 
 
 
 
 
 

 
PAULO SÉRGIO WOLFF 

Reitor 
 


