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PROCESSO SELETIVO REFERENTE AO EDITAL Nº  049-22-PROGEPE

SETOR PALOTINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E EXATAS

ÁREA DE CONHECIMENTO: COMPUTAÇÃO

OBJETO: Resultado da prova de análise de currículo (prova classificatória)
(Retificação)

Em Retificação ao Edital 03/2022 em que, por erro de digitação, o currículo da
candidata 5- AMANDA PEDRO PEREIRA foi considerado, mas não incluído no
texto final do edital.

Com base nas:

66A/16
92/06

Res.-31-21-CEPE

Resolução nº 70/16-CEPE

A Comissão Julgadora, prevista no § 2º do Artigo 2º da Resolução 92/06-CEPE,
torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado da avaliação de
Curriculum do Edital no 049-22-PROGEPE do Setor Palotina, Departamento de
Engenharias e Exatas, Área de Conhecimento: Computação, como segue:

Ordem de
Inscrição

Nome do Candidato (a) Situação

1 Leandro Augusto Ensina Apto

2 Fábio Splendor Não Apto

3 Sergio Ricardo Ferrazoli Apto

http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/12/Res.-66-A-16-CEPE-Concurso-atual-alterada-pela-Res.-31-21-CEPE.pdf
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/07/Res-92-06-CEPE-contrata%C3%A7%C3%A3o-substituto-alterada-Res.-04-13-CEPE-Res.-27-19-CEPE-e-Res.-70-2020-CEPE.pdf
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/12/Res.-66-A-16-CEPE-Concurso-atual-alterada-pela-Res.-31-21-CEPE.pdf
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/12/Res.-70-16-CEPE-relat%C3%B3rio-da-comiss%C3%A3o-e-proposta-nova-resolu%C3%A7%C3%A3o-apresentando-tabela-de-pontua%C3%A7%C3%A3o-revoga-Res.-10-05-CEPE-alterada-pela-Res-20.18.pdf


4 Vitor Hugo Santos Alencar
Não Apto

5 Amanda Pedro Pereira
Não Apta

Informações às candidatos (as) aptos (as):

O sorteio e a prova didática ocorrerão na Plataforma Microsoft Teams, por favor
tenham a plataforma instalada no seu computador para a realização desta etapa.

Cada candidato(a) apta receberá um e-mail contendo o link de acesso à sua sala
para a realização do sorteio do ponto e prova didática.

Será de RESPONSABILIDADE do candidato (a) garantir o acesso à sala da
Plataforma Microsoft Teams. Para isso é necessário seguir as etapas de autenticação
para ter a liberação do acesso a sua sala. Assim, pedimos que, logo após o
recebimento do e-mail, a candidata apta faça o acesso à plataforma para evitar
transtornos e garantir que estará presente na sala no seu horário para a realização da
próxima etapa do teste seletivo.

Problemas de queda de rede e/ou eletricidade podem ocorrer durante a realização da
próxima etapa levando a alterações nos horários previstos, por isso fiquem atentas as
informações enviadas por e-mail/publicação durante os dias da realização do sorteio
e prova didática.

Caso ainda não tenha usado a Plataforma Microsoft Teams, sugerimos que instale no
seu computador com antecedência e após o recebimento do e-mail contendo o link,
teste seu funcionamento para evitar atrasos e ausência durante a realização da
próxima etapa (sorteio do ponto e prova didática)

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.



Palotina, 23 de março de 2021.


