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Período de inscrições de 01/12/2020 à 07/12/2020 

 

08/12/2020 (Terça-feira)

Neste dia não é necessária a presença dos candidatos

A partir das 09h - Publicação do Edital Retificado com a homologação das inscrições.

A partir das 09h30 - Instalação da Comissão Julgadora e abertura do processo de seleção dos
candidatos homologados, iniciando com a etapa da análise dos currículos. Local:
https://bit.ly/36wGIvO

A partir das 12h - Publicação do edital com os candidatos habilitados e convocados para 2ª etapa
eliminatória (prova didática), com a data, o horário e o link do Teams do sorteio do ponto de cada
candidato habilitado. 

 

09/12/2020 (Quarta-feira)

08h - Instalação da Comissão Julgadora para o sorteio do ponto para a prova didática

08:05 - Sorteio do ponto para a prova didática dos candidatos homologados e habilitado para a
prova didática, por ordem de inscrição e de hora em hora.

Local: link do Teams a ser divulgado no edital de convocação para as provas didáticas. 

 

10/12/2020 (Quinta-feira)

08h - Instalação da Comissão Julgadora para realização da prova didática.

08:05 - Início da prova didática dos candidatos homologados e habilitado para a prova didática,
por ordem de inscrição e de hora em hora.
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Local: link do Teams a ser enviado individualmente por e-mail. 

 

11/12/2020 (Sexta-feira)

A partir das 09h – divulgação do resultado final do teste seletivo no site da UFPR Setor Palotina.

 

A conectividade e os equipamentos a serem utilizados são de responsabilidade exclusiva do
candidato. A comissão julgadora não se responsabiliza pelos recursos utilizados pelos
candidatos. 

 
 
 
 

Palotina, 07 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL ANGELA SPECK, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 07/12/2020, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO VENTURI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 07/12/2020, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON SIMPLICIO DE SOUSA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 07/12/2020, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3187076 e
o código CRC 079B716F.

Referência: Processo nº 23075.090020/2019-12 SEI nº 3187076
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