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Foz do Iguaçu , 13 de julho de 2020.

No Edital PROGEPE N° 148 de 08 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial da União nº 
110, seção 3, página 57, em 10 de junho de 2020: 

Onde se lê: 

?1 DA SELEÇÃO

1.1 O conteúdo programá�co a ser abordado na Prova Didá�ca com arguição será:

a) Ensino de História e seus desafios na contemporaneidade

1.1.1 O candidato deverá gravar uma aula de no máximo 30 minutos, conforme ponto 

estabelecido no item "a", e enviar à banca, seguindo as orientações que serão 

disponibilizadas em documento específico posterior a este edital e em consonância com o 

item 12.3.7 do edital geral.

1.1.2 O candidato deverá enviar, junto ao vídeo, o plano de aula.

1.1.3 A banca realizará uma arguição da prova didá�ca de no mínimo 10 e máximo de 20 

minutos, a qual será divulgada em edital específico com orientações, datas e horários a ser 

realizada via Webconferência RNP, se for o caso.?

Leia-se:
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disponibilizadas em documento específico posterior a este edital e em consonância com o 

item 12.3.7 do edital geral.

1.1.2 O candidato deverá enviar, junto ao vídeo, o plano de aula.?
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