
 

EDITAL Nº 20/2021 - PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

 

Divulga Disciplinas e Cronograma de 
Contratações de docentes para 
disciplinas presenciais no polo de 
apoio presencial - Campo Real das 
cidades de Irati e Laranjeiras do 
Sul, em parceria com o UNIBRASIL: 

 

    A Pró- Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Campo Real, 

no uso das suas atribuições, DIVULGA Disciplinas e Cronograma de Banca para 

contratação de Docente para os seguintes cursos e disciplinas: 

I. Cursos e Disciplinas: 

 

Administração e Ciências Contábeis 

- Conceitos de Administração 

- Matemática Financeira 

- Planejamento Estratégico 

- Administração de Sistemas de Informação 

 

Arquitetura 

- Desenho Geométrico e Geometria Descritiva 

- História da Arte e Estética 

- Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo I 

 

Engenharias 

- Cálculo I 

- Expressão Gráfica 

- Física I 

 

Farmácia e Estética 

- Bases Biológicas Integradas 

- Fundamentos de Estética e Cosmética 

- Saúde Coletiva 

 

II. Das Inscrições: 

 

  Os candidatos interessados em atuar na cidade de Irati devem enviar email para 

trabalheconoscoirati@camporeal.edu.br. 

 Os candidatos interessados em atuar na cidade de Laranjeiras do Sul devem 

enviar email para trabalheconoscolaranjeiras@camporeal.edu.br. 
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  No email o candidato deve informar qual o curso e disciplina de interesse. 

 

  É obrigatório o envio de: 

  - Currículo Lattes, atualizado; 

  - Documentação comprobatória de sua titulação; 

   

  Ainda, o candidato deverá enviar vídeo contendo um “pitch”, vídeo de duração de 

1 a 3 minutos, direto e objetivo, com sua apresentação abordando quais seriam as suas 

principais contribuições para o curso.  

 

III. Cronograma e prazos: 

 

Até 9/02/2021 Envio do email com documentos e vídeo de apresentação 

10/02 Análise das propostas e publicação de edital de convocação 

dos aprovados 

11/02 – 19h 1ª Etapa de formação docente aos candidatos convocados 

12/02  Publicação do resultado final 

 

 

 A convocação do candidato para a 1ª etapa de Formação Docente não gera 

qualquer direito à contratação. 

 Local da formação docente: 

Irati: Rua Alfredo Bufren, n. 400, Centro. 

  

Laranjeiras do Sul: Rua Marechal Cândido Rondon, 2473, Centro. 

 

  Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser sanadas mediante o envio de email:  

trabalheconoscoirati@camporeal.edu.br e trabalheconoscolaranjeiras@camporeal.edu.br. 

 

  Guarapuava, 5 de fevereiro de 2021.  

 

Profª Patricia M. Melhem Rosas 

Pró-Reitora Acadêmica 
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