
RECOMENDAÇÕES PARA SELECIONAR CANDIDATOS A OCUPAREM CARGOS 
TEMPORÁRIOS DE QUALQUER ORIGEM PARA A CONSECUÇÃO DOS PROJETOS SOB A 
ADMINISTRAÇÃO DA FAUEPG: 

1. Solicitação de vagas através de editais com as diretrizes específicas para cada tipo 
de vaga a ser ofertada.  

2. Os editais seguirão descrições de títulos determinados e sequência numérica da 
FAUEPG. Modelos de Editais estão disponíveis.  

3. Um mesmo edital destinado a um projeto poderá conter a seleção de candidatos 
para vagas com diferentes cargos temporários.  

4. Deverão ter ampla publicidade aos certames, com publicação do Edital de abertura 
tanto no sítio eletrônico da FAUEPG, bem como em locais de ampla circulação 
externa, como em outras universidades e faculdades localizadas no Município de 
Ponta Grossa, com exceção dos editais de seleção voltado ao corpo acadêmico da 
UEPG.  

5. Publicação de todos os atos do certame publicados no site da FAUEPG, em especial 
a relação nominal de candidatos participantes. 

6. O edital deverá conter prazo mínimo de 15 dias para inscrições. 
7. Provas escritas destinadas a avaliar o conhecimento técnico do candidato quando 

as vagas ofertadas demandem conhecimentos específicos de determinada área de 
formação.  

8. Distribuição proporcional ao número de questões afetas a área do conhecimento de 
cada cargo de 70% direcionado a conhecimento específico.  

9. Correção e revisão dos editais no que concerne à especificação dos cargos, 
conhecimentos exigidos, qualificação, etc, a fim de evitar equívocos e erros de 
redação que venham a frustrar o caráter competitivo do certame. 

10. As descrições devem evitar a imposição no edital, de requisitos desnecessários, que 
eventualmente possam limitar o acesso de candidatos, frustrando o caráter 
competitivo do certame. 

11. A solicitação de edital de seleção deve vir com prazo mínimo de antecedência à data 
da publicação de 30 (trinta) dias para análise do jurídico da FAUEPG. 

As recomendações acima devem ser seguidas por todos os coordenadores de 
projetos, na solicitação de abertura de vagas, sendo que qualquer solicitação de edital de 
seleção de candidatos que não respeitem as recomendações acima, será enviado a origem 
para adequação.  

 A FAUEPG compromissada com os projetos e coordenadores está disponível 
para sanar dúvidas e traçar as diretrizes dos editas conforme as necessidades e 
especificidades de cada projeto administrado nesta Fundação de Apoio. 

 

 


