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CHAMADA PÚBLICA DE REMOÇÃO
ÁREA DE CONHECIMENTO:

ENSINO DE FÍSICA

O Departamento de Sociais e Humanas (DSH) da UFPR-Setor Palotina, divulga o
processo de seleção interna para remoção de servidores docentes, com o objetivo
de preencher 1 (uma) vaga mediante remoção para a área de conhecimento de
Ensino de Física.
1 - DESCRIÇÃO
1.1 Número de vagas ofertadas: 1 (uma);
1.2 Regime de Trabalho: 40h - Dedicação Exclusiva;
1.3 Vencimento: conforme carreira atual na UFPR;
1.4 Titulação Mínima Exigida: Graduação em Licenciatura ou Bacharelado em Física,
ou Licenciatura em Ciências Exatas, com Mestrado ou Doutorado em Educação, ou
Ensino de Ciências e Matemática, ou Educação Científica e Tecnológica, ou Ensino de
Física; Graduação em Licenciatura ou Bacharelado em Física, ou Licenciatura em
Ciências Exatas, com Mestrado ou Doutorado e publicações recentes (últimos cinco
anos) na área de Ensino de Física; Licenciatura em Matemática com Mestrado ou
Doutorado em Ensino de Física; obtidos na forma da lei;
1.5 Área do conhecimento: Ensino de Física;
2 - INSCRIÇÃO
2.1 O servidor docente interessado deverá encaminhar seu pedido de remoção por
meio de processo aberto no SEI, a ser encaminhado para UFPR/R/SP/DSH, dentro do
prazo informado no cronograma.
2.2 Anexar ao processo aberto no SEI:
- Carta de Intenções, evidenciando as motivações profissionais para a remoção;
• Extrato de Ata com anuência da sua unidade acadêmica, autorizando seu pedido de
remoção. Em contrapartida o departamento cedente receberá um código de vaga do
DSH.
• Curriculum Lattes atualizado em PDF, contendo a produção dos últimos cinco anos;
• Cópia digitalizada dos títulos e históricos escolares de Graduação e Pós-Graduação
conforme item 1.4 deste edital;
• Projeto de pesquisa e/ou de extensão atual e/ou que pretende desenvolver no DSH-
Setor Palotina;
3 - CRONOGRAMA
3.1 As inscrições para esta Chamada Pública de Remoção deverão obedecer o
seguinte calendário:
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- 02 a 13 de novembro de 2020, inscrições por meio de envio do processo via SEI
para UFPR/R/SP/DSH, contendo documentos conforme item 2.2.
- 16 de novembro de 2020, divulgação da relação de candidatos inscritos, em Edital
específico a ser publicado no site do Setor Palotina:
http://www.palotina.ufpr.br/portal/.
- De 18 a 20 de novembro de 2020, realização das entrevistas – realizadas de forma
virtual.
- 23 de novembro de 2020, divulgação do resultado final da seleção.
4 - DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1 Para efeito da avaliação das candidaturas, a plenária do DSH indicará uma
comissão composta por três docentes efetivos do departamento.
4.2 A avaliação das propostas será realizada em diferentes etapas:
4.2.1 Etapa 1- Apreciação do Currículo Lattes dos proponentes pela comissão,
mediante a pontuação utilizada na Resolução n.66/16 – CEPE que trata de concursos
públicos (Peso 4,0);
4.2.2 Etapa 2 - Julgamento dos requerimentos, incluindo Projeto de Pesquisa e Carta
de Intenções (Peso 3,0);
4.2.3 Etapa 3 – Entrevista virtual com a comissão para arguição sobre: motivação do
servidor docente, perfil de atuação e perspectiva profissional (Peso 3,0).
4.3 - Os nomes dos selecionados, com as respectivas avaliações (conforme etapas
acima), serão encaminhados à plenária departamental para classificação e aprovação.
5 - CONDIÇÕES GERAIS
5.1 - A submissão e acompanhamento dos processos de remoção decorrentes da
aceitação de propostas objeto desta Chamada Pública serão da inteira
responsabilidade do proponente.
5.2 - Casos omissos serão analisados pela comissão instituída e deliberados em
reunião plenária do Departamento de Sociais e Humanas.
 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO VENTURI, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE SOCIAIS E HUMANAS, em 29/09/2020, às 20:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2977930 e
o código CRC CCAFC04E.

 
Referência: Processo nº 23075.052558/2020-54 SEI nº 2977930
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