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PROCESSO SELETIVO REFERENTE AO EDITAL Nº  23075.065256/2021- 27

SETOR PALOTINA - DPTO. DE ENGENHARIAS E EXATAS - ÁREA DE CONHECIMENTO:
COMPUTAÇÃO

 

OBJETO: Cronograma Geral

 

A Comissão Julgadora, prevista no § 2º do Artigo 2º da Resolução 92/06-CEPE, torna público,
para conhecimento dos interessados, o Cronograma Geral do Teste Seletivo, referente ao edital
049-22-PROGEPE-UFPR do Setor Palotina, Departamento de Engenharias e Exatas, Área de
Conhecimento: Computação, como segue:

 

 Cronograma Geral (Conforme Resolução nº 92/06-CEPE:):

 

Aprovação de pontos e Solicitação de abertura de teste seletivo: 131.ª reunião (ordinária) do
Departamento de Engenharias e Exatas do Setor Palotina – Universidade Federal do
Paraná, realizada em 18 de fevereiro de 2022.

Publicação no DOU e Divulgação do Edital: Seção 3 - n.40 - 25 de Fevereiro de 2022 - ISSN
1677-7069.

Inscrições: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS após publicação, sendo entre os dias 03/03/2022 a
09/03/2022. Inscrições pelo e-mail departamentos.palotina@ufpr.br.

Homologação das Inscrições: 10/03/2022 -> Constitui de:

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.

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.
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http://www.progepe.ufpr.br/progepe/concursos/docente/concursos_publicos/editais/edital049-22.pdf
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/07/resolucao_cepe_18122006-183.pdf


Recursos: 11 à 14/03/2022 (dois dias úteis)

Sorteio dos pontos e cronograma da Prova didática: 15/03/2022

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

Prova didática: 16/03/2022

 

Pontos da prova:

1. Modelagem e projeto de banco de dados;

2. Algoritmos e Programação de Computadores;

3. Segurança, privacidade, propriedade intelectual;

4. Arquitetura e organização de computadores;

5. Álgebra Booleana e circuitos digitais;

6. Computação aplicada à educação;

7. Imagens: representação digital e processamento;

8. Técnicas e Ferramentas de Apoio à Prototipação.

 

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.

Divulgação do Resultado: Edital de Divulgação no dia 16/02/2022 com resultado sendo
encaminhado para homologação na próxima reunião do Departamento de Engenharias e
Exatas.

 

Conforme Resolução nº 92/06-CEPE:

Art. 8 No processo seletivo de que trata esta Resolução, os candidatos submeter-se-ão à prova de
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.
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 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 às informações publicadas na página e/ou enviadas
por e-mail (o mesmo endereço informado durante a inscrição no teste) durante os dias da
realização do sorteio e prova didática.

 

 

Palotina, 10 de março de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por JEFER BENEDETT DORR, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 17/03/2022, às 21:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE ASSIS,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/03/2022, às 12:03, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON DA SILVA MARCOLINO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/03/2022, às 12:11, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4342576 e
o código CRC 8441EFDE.

 
Referência: Processo nº 23075.065256/2021-27 SEI nº 4342576
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https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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