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EDITAL Nº 113/20 – PROGEPE - CONCURSO PÚBLICO 

Área de conhecimento: Ciências Ambientais Aplicadas

EDITAL COMPLEMENTAR

Os tipos de provas do concurso seguirão as normas estabelecidas na Resolução Nº 31/21 –
CEPE e na Resolução 66A/16-CEPE da Universidade Federal do Paraná, no que se refere à
carreira de Professor Classe A.

A sequência de provas deverá ser:

I – Prova escrita (prova eliminatória);

II - Prova didática (prova eliminatória);

III- Análise de currículo (prova classificatória);

IV-  Defesa do currículo e do projeto de pesquisa na área de conhecimento do certame

(prova classificatória).

As provas  didática,  de defesa de currículo e do projeto de pesquisa serão realizadas  de
forma remota e síncrona. O projeto de pesquisa e o currículo documentado deverão ser
enviados de forma online, em período que será estabelecido pela comissão julgadora do
concurso.

No dia 02 de agosto de 2021, 08h00, haverá, presencialmente, a Sessão Pública de Abertura
do Concurso no Centro Politécnico da UFPR, Sala PA.

Conforme consta no EDITAL Nº 113/20 – PROGEPE, após o sorteio do Ponto da Prova Escrita
os candidatos poderão consultar material bibliográfico, anotações/resumos realizados pelos
próprios candidatos, vedados meios eletrônicos.

No dia da prova escrita, o candidato deverá estar portando documento oficial de identidade
com foto.

Os candidatos deverão usar máscara cobrindo nariz e boca durante toda a permanência nas
dependências da Instituição.

Os  candidatos  deverão  manter  o  distanciamento  de,  no  mínimo,  1,5  metros  entre  as
pessoas na entrada, na área de fluxo e nas salas de provas. Todos devem higienizar as mãos
com água e sabonete líquido e/ou álcool em gel 70%, frequentemente. As salas de prova
terão dispensadores de álcool em gel  70% e será permitido ao candidato e colaborador
levar seu próprio frasco (tamanho pequeno) de álcool em gel, desde que sem rótulo.
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Os candidatos devem levar sua própria caneta com tinta preta ou azul. Não será autorizado

o compartilhamento de equipamentos ou materiais entre os candidatos.  O ambiente de

aplicação de provas será adequado ao número de candidatos, mantendo o distanciamento

de, no mínimo, 1,5 metro.

Não será permitido o consumo de alimentos na sala de aplicação de prova. Os candidatos
devem levar suas garrafas (sem rótulo) com água.

Os candidatos com um ou mais dos seguintes sintomas: tosse, febre, coriza, dor de garganta,
dificuldade para respirar, fadiga, tremores e calafrios, perda recente do olfato ou paladar, bem
como os isolados devido à suspeita e confirmação da Covid-19, não devem comparecer aos
locais de prova.
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