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PROCESSO SELETIVO REFERENTE AO EDITAL Nº 336/2022-PROGEPE

SETOR PALOTINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E EXATAS

ÁREA DE CONHECIMENTO: ENGENHARIA RURAL

 

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 nº
336/2022 – PROGEPE do Setor Palotina, Departamento de Engenharias e Exatas, Área de
Conhecimento: Engenharia Rural, como segue:

- 23/01/2023: Publicação do Edital de Homologação das Inscrições contendo a relação de
candidatos que tiveram as inscrições deferidas e/ou indeferidas, através da 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.

- 25/01/2023: Publicação do presente Edital contendo o Cronograma Geral do Teste Seletivo.

- 26/01/2023: 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.

- 27/01/2023: Publicação do Edital contendo o Cronograma com o Horário da Realização do
Sorteio do Ponto da Prova Didática para os candidatos aptos, seguindo a ordem de inscrição.

- 30/01/2023: Publicação do Edital contendo o Cronograma do Horário da Realização da Prova
Didática para os candidatos aptos, seguindo a ordem de inscrição.

- 31/01/2023: 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.

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.

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 as 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/PR, 25 de janeiro de 2023.
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