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EDITAL

CRONOGRAMA GERAL DO TESTE SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO

EDITAL 169/2021 - PROGEPE

Processo nº 23075.018027/2021-13

SETOR PALOTINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E EXATAS

ÁREA DE CONHECIMENTO: Engenharia Elétrica / Engenharia Eletrotécnica / Engenharia
Industrial Elétrica / Engenharia de Energia

 

- 01 a 07/07: Verificação de documentos encaminhados pelos inscritos para habilitação dos
candidatos para a Prova de Análise de Currículo e subsequente realização da Prova de Análise
de Currículos dos candidatos considerados aptos.

-07/07: Publicação do Edital de Homologação das Inscrições contendo a relação de candidatos
aptos.

-07/07: Publicação do presente Edital contendo o Cronograma Geral do Teste Seletivo.

-07/07: Publicação do Edital contendo o Resultado da Prova de Análise de Currículos, indicando
os candidatos aprovados para a próxima etapa de Prova Didática, seguindo a ordem de
inscrição.

-07/07: Publicação do Edital contendo o Cronograma do Horário do Sorteio do Ponto da Prova
Didática para os candidatos aptos, seguindo a ordem de inscrição.

-09/08: Publicação do Edital contendo o Cronograma do Horário da Realização da Prova Didática
para os candidatos aptos, seguindo a ordem de inscrição.

-10/08: Realização da Prova Didática para os candidatos aptos, respeitando o intervalo de 24
horas entre o sorteio do ponto e a realização da prova didática para cada candidato.

Conforme Resolução 92/06-CEPE:

Art. 8 No processo seletivo de que trata esta Resolução, os candidatos submeter-se-ão à prova de
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análise de currículo, sendo que apenas os aprovados nesta participarão da prova didática.

§ 2º A prova didática será realizada em sessão pública e constará de uma aula com duração de
50 (cinquenta) minutos sobre ponto sorteado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. A
prova didática prevista no § 2º, poderá ser realizada por uma das seguintes formas, conforme será
especificado no edital:

II - remota, cujo sorteio do ponto será feito com a presença do candidato de forma remota e
gravado. A aula remota, a que se refere o presente item, será: b) por meio de uma aula remota,
realizada de forma síncrona com os membros da comissão julgadora, que será gravada,
seguindo as orientações que serão disponibilizadas em edital, cujo link do aplicativo de reuniões
será encaminhado ao candidato antes do horário previamente agendado, dentro do período
constante no edital.

 

Observando a resolução e conforme já definido no Edital de abertura do presente processo
seletivo:

Tanto o sorteio do ponto quanto a realização da prova didática ocorrerão na Plataforma Microsoft
Teams. Problemas de queda de rede e/ou eletricidade podem ocorrer durante a realização desta
etapa levando a alterações nos horários previstos, por isso os candidatos que forem aprovados
para a prova didática deverão ficar atentos as informações publicadas na página e/ou enviadas
por e-mail durante os dias da realização do sorteio e prova didática.

ATENÇÃO CANDIDATOS

TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE AS ETAPAS DO TESTE SELETIVO SERÃO
DIVULGADAS NA PÁGINA DO SETOR PALOTINA – UFPR.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE COIMBRA ARAUJO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 07/07/2021, às 14:50, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RITA DE CASSIA DOS ANJOS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 07/07/2021, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO ROMANI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 07/07/2021, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3631133 e
o código CRC E65E3D20.

 
Referência: Processo nº 23075.018027/2021-13 SEI nº 3631133
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