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Edital nº 306/2022

Processo nº 23075.075264/2022-62

EDITAL Nº 340/22 - PROGEPE
 

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná, no uso de
suas atribuições, e por delegação de competência do Magnífico Reitor da
Universidade Federal do Paraná, conforme Portaria nº 2.590 de 26/09/97, torna
público, para conhecimento dos interessados, que fica retificado o Edital nº 336/22-
PROGEPE, publicado no Diário Oficial da União de 23/12/2022, Seção 3, páginas 106,
107, 108, 109 e 110 referente à abertura das inscrições para a seleção de
PROFESSOR SUBSTITUTO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR, nos termos das
Leis 8.745/93, 9.849/99, 12.425/11 e 12.772/12 e suas alterações; Lei nº 12.990, de
09/06/2014, publicada no Diário Oficial da União de 10/06/2014 e da Portaria
Normativa nº 4 de 06/04/18, publicada no Diário Oficial da União de 10/04/2018 e
nos termos do Decreto nº 9.508 de 24/09/18, publicado no Diário Oficial da União de
25/09/18, e da Instrução Normativa nº 01, da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, publicada no Diário Oficial da União de
30/08/2019.

 

Onde se lê:

4 – DAS ISENÇÕES
(...)
4.1.3 – O prazo para solicitação de isenção de inscrição será:

a) Até o 3º (terceiro) dia útil do prazo de inscrições, nos casos de testes seletivos com
05 (cinco) e 06 (seis) dias úteis para inscrição.

b) Até o 8º (oitavo) dia útil do prazo de inscrições, nos casos de testes seletivos com
10 (dez) dias úteis para inscrição.

Leia-se:

4 – DAS ISENÇÕES
(...)
4.1.3 – O prazo para solicitação de isenção de inscrição será:



a) Até o 3º (terceiro) dia útil do prazo de inscrições, nos casos de testes seletivos com
05 (cinco) e 06 (seis) dias úteis para inscrição.

b) Até o 5º (quinto) dia útil do prazo de inscrições, nos casos de testes seletivos com
07 (sete), 08 (oito) e 09 (nove) dias úteis para inscrição.

c) Até o 8º (oitavo) dia útil do prazo de inscrições, nos casos de testes seletivos com
10 (dez) dias úteis para inscrição.
 

Onde se lê:

(...)
4.2.1 – O prazo para solicitação de isenção de inscrição para Doadores de Medula
Óssea será de:

a) Até o 3º (terceiro) dia útil do prazo de inscrições, nos casos de testes seletivos com
05 (cinco) e 06 (seis) dias úteis para inscrição.

b) Até o 8º (oitavo) dia útil do prazo de inscrições, nos casos de testes seletivos com
10 (dez) dias úteis para inscrição.

Leia-se:

(...)
4.2.1 – O prazo para solicitação de isenção de inscrição para Doadores de Medula
Óssea será de:
a) Até o 3º (terceiro) dia útil do prazo de inscrições, nos casos de testes seletivos
com 05 (cinco) e 06 (seis) dias úteis para inscrição.
b) Até o 5º (quinto) dia útil do prazo de inscrições, nos casos de testes seletivos com
07 (sete), 08 (oito) e 09 (nove) dias úteis para inscrição.
c) Até o 8º (oitavo) dia útil do prazo de inscrições, nos casos de testes seletivos com
10 (dez) dias úteis para inscrição.
 

E
 

Onde se lê:

ANEXO 02
 

ITEM
PERÍODO DE
INSCRIÇÕES

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES HORÁRIO

1.1 16/01/2023 a 20/01/2023 Por e-mail:
departamentos.palotina@ufpr.br 

Até as 23h59min do
último dia do período

de inscrição.



1.2 04/01/2023 a 10/01/2023 Por e-mail: concursostoledo@ufpr.br
Até as 23h59min do
último dia do período

de inscrição.

1.3 26/12/2022 a 06/01/2023 Por e-mail:
testeseletivo.dprf@ufpr.br 

Até as 23h59min do
último dia do período

de inscrição.

1.4
 

04/01/2023 a 10/01/2023 Por e-mail: concursostoledo@ufpr.br 
Até as 23h59min do
último dia do período

de inscrição.

1.5 09/01/2023 a 17/01/2023

Presencial. Secretaria do
Departamento de Cirurgia, localizada
na sala 738, 7º andar do Complexo
Hospital de Clínicas, no horário das

08h às 11:30h (manhã) e das 13:30h
às 15:30h (tarde)

Até às 15:30 do último
dia de inscrição

presencial.

1.6 – vaga 1 04/01/2023 a 10/01/2023 Por e-mail:  concursostoledo@ufpr.br
Até as 23h59min do
último dia do período

de inscrição.

1.6 – vaga 2 04/01/2023 a 10/01/2023 Por e-mail:  concursostoledo@ufpr.br
Até as 23h59min do
último dia do período

de inscrição.

1.7 09/01/23 a 18/01/23

Presencial. Secretaria do
Departamento de História, Rua

General Carneiro 460, 6o. andar do
Edifício Dom Pedro I, de 09 a 18 de
janeiro de 2023, das 09h00min às

12h00min e das 14h00min às
17h00min. Telefone: 33605105.

Até às 17:00 do último
dia de inscrição

presencial.

1.8 09/01/23 a 13/01/23 Por e-mail:  dfarm@ufpr.br
Até as 23h59min do
último dia do período

de inscrição.

1.9 16/01/2023 a 20/01/2023 Por e-mail:
 departamentos.palotina@ufpr.br

Até as 23h59min do
último dia do período

de inscrição.

Leia-se:
 
                                                                                                                                                           
                                                              ANEXO 02

ITEM PERÍODO DE
INSCRIÇÕES RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES HORÁRIO



1.1

05 (CINCO) DIAS
ÚTEIS. De
16/01/2023 a
20/01/2023

Por e-mail:
departamentos.palotina@ufpr.br

Até as 23h59min do
último dia do
período de
inscrição.

1.2

05 (CINCO) DIAS
ÚTEIS. De
04/01/2023 a
10/01/2023

Por e-mail:
concursostoledo@ufpr.br

Até as 23h59min do
último dia do
período de
inscrição.

1.3

10 (DEZ) DIAS
ÚTEIS.
De 26/12/2022 a
06/01/2023

Por e-mail:
testeseletivo.dprf@ufpr.br

Até as 23h59min do
último dia do
período de
inscrição.

1.4

05 (CINCO) DIAS
ÚTEIS. De
04/01/2023 a
10/01/2023

Por e-mail:
concursostoledo@ufpr.br

Até as 23h59min do
último dia do
período de
inscrição.

1.5

07 (SETE) DIAS
ÚTEIS. De
09/01/2023 a
17/01/2023

Presencial. Secretaria do
Departamento de Cirurgia,
localizada na sala 738, 7º andar do
Complexo Hospital de Clínicas, no
horário das 08h às 11:30h (manhã)
e das 13:30h às 15:30h (tarde)

Até às 15:30 do
último dia de
inscrição
presencial.

1.6 - vaga 1

05 (CINCO) DIAS
ÚTEIS.
De 04/01/2023 a
10/01/2023

Por e-mail:
concursostoledo@ufpr.br

Até as 23h59min do
último dia do
período de
inscrição.

1.6 - vaga 2

05 (CINCO) DIAS
ÚTEIS.
De 04/01/2023 a
10/01/2023

Por e-mail:
concursostoledo@ufpr.br

Até as 23h59min do
último dia do
período de
inscrição.



1.7
08 (OITO) DIAS
ÚTEIS. De 09/01/23 a
18/01/23

Presencial. Secretaria do
Departamento de História, Rua
General Carneiro 460, 6o. andar do
Edifício Dom Pedro I, de 09 a 18 de
janeiro de 2023, das 09h00min às
12h00min e das 14h00min às
17h00min. Telefone: 33605105.

Até às 17:00 do
último dia de
inscrição
presencial.

1.8
05 (CINCO) DIAS
ÚTEIS. De 09/01/23 a
13/01/23

Por e-mail: dfarm@ufpr.br
Até as 23h59min do
último dia do
período de
inscrição.

1.9

05 (CINCO) DIAS
ÚTEIS. De
16/01/2023 a
20/01/2023

Por e-mail:
departamentos.palotina@ufpr.br

Até as 23h59min do
último dia do
período de
inscrição.

 

Curitiba, 23 de dezembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER, PRO-
REITOR(A) DE GESTAO DE PESSOAS, em 23/12/2022, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador
5190188 e o código CRC 6CC99210.

 

Referência: Processo nº 23075.075264/2022-62 SEI nº 5190188
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