
 
 

 

Ofício 08/2020 

 

Paranaguá, 16 de outubro de 2020 

 

MAGNÍFICO REITOR 

 

SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNESPAR – SINDUNESPAR – 
SEÇÃO SINDICAL DO ANDES SN, com sede em Paranaguá, Paraná, inscrita 
no CNPJ do MF sob n. 22.100.346/0001-02, e-mail: 
sindunespar@sindunespar.org.br, representado por seu Presidente OSMAR 
MARTINS DE SOUZA, vem à presença de Vossa Magnificência, expor e 
requerer conforme segue: 

 

A Unespar publicou o Edital n.º 001/2020-CPPS, referente ao Processo Seletivo 

Simplificado para seleção de Professor Temporário de Ensino Superior. 

Contudo, neste processo seletivo foram impostas modalidades de seleção que, 

aliado à crise sanitária que enfrentamos, coloca em risco a lisura do 

procedimento em prejuízo dos candidatos. 

 

O regramento especificado no item 5.6.3 do Edital n.º 001/2020-CPPS mostra-

se desarrazoado, enseja insegurança jurídica e tratamento não igualitário dos 

candidatos porque a prova escrita não terá início imediatamente após o sorteio 

do número de ponto e a execução desta prova não será na presença de uma 

banca fiscalizadora.  

 

O envio da prova escrita, por arquivo online, num prazo de 35 horas não garante 

a autoria da prova anexada seja do candidato ou de terceiros, o que compromete 

a lisura do processo de seleção. 

 

 



 
 

 

Por outro lado, a contratação de docentes temporário está regulamentada na Lei 

Complementar estadual 108/2005. Referida lei prescreve, no art. 4º, que o 

"recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei será feito 

mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive 

através do Diário Oficial do Estado, prescindindo de concurso público". 

 

Porém, no §2º deste mesmo art. 4º autoriza a contratação de temporários sem 

necessidade de processo seletivo, conforme se verifica: "§ 2º. A contratação para 

atender às necessidades decorrentes de calamidade pública prescindirá de 

processo seletivo". 

 

Seguindo os ditames legais, o Decreto estadual n.º 4.319, de 23 de março de 

2020, decretou estado de calamidade pública no Estado do Paraná e foi 

ratificado pelo Decreto Legislativo n° 1, de 24 de março de 2020, o qual 

“reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 

4 de maio de 2000, a ocorrência de estado de calamidade pública, nos termos 

da solicitação do Governador do Estado do Paraná, encaminhada por meio da 

Mensagem n° 15, de 23 de março de 2020” (art. 1º), de modo que, durante o 

estado de calamidade pública no Paraná, está autorizada a contratação de 

temporários sem teste seletivo. 

 

A Unespar está autorizada a contratar e, dentro da autonomia universitária, 

assim pode fazê-lo sem necessidade de um longo, complexo e desgastante 

processo seletivo que sequer se justifica para concurso público. O procedimento 

de seleção deve ser o mais simples possível, ainda mais nesse contexto de 

enfrentamento da pandemia. 

 

Por isso, a Sindunespar exige que todos(as) os(as) candidatos do Edital n.º 

001/2020-CPPS sejam dispensados(as) da prova escrita, com garantia de que 

não serão prejudicados(as) nas demais etapas do processo de seleção, com 



 
 

 

manifestação expressa desta Administração ao presente pedido deste Sindicato 

o mais breve diante da peculiaridade do caso. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. Dr. Osmar Martins de Souza 

Presidente do SINDUNESPAR 

 

 

 

Ao Magnífico Reitor da Universidade Estadual do Paraná 
Prof. Ms. Antônio Carlos Aleixo 

 


