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PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA – 
1/2022 
 
PONTO SORTEADO: 3- ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM VOZ 
PROFISSIONAL 
 
 

A prova didática acontecerá no dia 24/01/2022, presencialmente, nas 
dependências da Faculdade Sant’Ana no prédio 1, localizado na rua senador pinheiro 
machado, 189 – centro – Ponta Grossa- PR. 

As provas ocorrerão no período da tarde conforme cronograma abaixo 
atribuído para as candidatas: 

 

Candidata (Ordem 
Alfabética) 

Horário (Horário de 

Brasília) 
Ana Paula dos Santos 

 
14h 

Congeta Bruniera Xavier 
 

15h 

Perla do Nascimento Martins 
 

16h 

 
 
 A descrição dos critérios e exigências da avaliação  consta no Edital de 
inscrição e segue citado abaixo: 
 
a) Prova didática;  
b) Análise e Avaliação do Currículo Lattes. 
Art.2º. A prova didática tem como objetivo apurar a capacidade de planejamento, de 
comunicação e de síntese do candidato sobre um dos temas propostos pela disciplina 
em oferta, no tempo máximo de 30 (trinta) minutos. 
Parágrafo único – O ponto/tema da aula didática será sorteado na véspera da prova 
dia 21/01/2022 e informado no site da Faculdade.  
Art.1º. Para a prova didática, o candidato poderá utilizar o material didático que julgar 
necessário, não cabendo a responsabilidade da Instituição em ofertá-lo. A Instituição 
colocará a disposição dos candidatos o datashow. O candidato deve trazer 
computador e cabos de conexão com entrada para VGA. 
Art.2º. Ao iniciar a prova didática, o candidato deverá apresentar à Banca 
Examinadora um plano de aula específico, em três vias, conforme tema sorteado e 
apresentar uma aula expositiva de até 30 minutos sobre o tema.  
Art.3º. O não comparecimento na prova didática, por qualquer motivo, implicará na 
desclassificação automática e irrecorrível no presente teste seletivo. 
Art. 4º. A avaliação da prova didática será efetuada pela Banca Examinadora 
respectiva, cabendo a cada um de seus membros atribuir a sua nota, na escala de 0 
(zero) a 10 (dez). A nota final será a média aritmética das notas atribuídas pelos 
membros, na escala de 0 (zero) a 10 (dez). 
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Art.5º. A análise do Currículo Lattes dos candidatos será realizada pela Comissão 
Organizadora, em sessão reservada, observados a ficha de pontos indicada. 

 
Ponta Grossa, 21 de Janeiro 2022. 

 

 
Irmã Maria Aluísia Rhoden 

Diretora Geral da IESSA 
 


