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Concurso Público para carreira do Magistério Superior da Universidade Federal 

do Paraná, Setor de Ciências da Saúde, Departamento de Cirurgia, Classe A, 

Assistente A, Nível I, Regime de Trabalho: 20 horas, 01 vaga, Área de 

Conhecimento: Cirurgia do Trauma, Edital 600/15-PROGEPE. 

 

Período: 14 a 18 de março de 2015. 

Local: Provas Escrita, Didática e Defesa de Currículo: Sala 702 - Auditório do 

 7º andar do prédio central do Hospital de Clínicas. 

  Prova Prática: Laboratório de Treinamento e Simulação do Setor de 

 Ciências da Saúde, 2º andar, Rua Padre Camargo, 280. 

Editais: Quadro de Editais no 7º andar do prédio central do Hospital de 

Clínicas. 

PROPOSTA DE CRONOGRAMA 

 

Dia 14/03/2016 (segunda-feira) 

8:00h Sessão pública de abertura do concurso, assinatura do Termo de 
Anuência, Lista de Presença e informações gerais. 

8:30h Sorteio do ponto da PROVA ESCRITA pelo 1º candidato inscrito. 

8:40h Início da PROVA ESCRITA, com duração de 3 (três) horas, sendo a 
primeira hora reservada para consulta. 

11:40h Término da PROVA ESCRITA.  

13:30h Leitura da PROVA ESCRITA pelos candidatos. 

17:30h Edital de candidatos não eliminados na PROVA ESCRITA. 

 

Dia 15/03/2016 (terça-feira) 

07:30h Sorteio do ponto e início da prova prática pelo 1º candidato inscrito não 
eliminado 

08:00h Término da prova prática e início da confecção do relatório 
circunstanciado pelo 1º candidato inscrito não eliminado. 

08:15h Sorteio do ponto e início da prova prática pelo 2º candidato inscrito não 
eliminado 

08:30h  Término da confecção do relatório circunstanciado pelo 1º candidato 
inscrito não eliminado 

08:45h   Término da prova prática e início da confecção do relatório 
circunstanciado pelo 2º candidato inscrito não eliminado 

09:00h Sorteio do ponto e início da prova prática pelo 3º candidato inscrito não 
eliminado 

09:15h   Término da confecção do relatório circunstanciado pelo 2º candidato 
inscrito não eliminado 

09:30h   Término da prova prática e início da confecção do relatório 
circunstanciado pelo 3º candidato inscrito não eliminado. 

09:45h  Sorteio do ponto e início da prova prática pelo 4º candidato inscrito não 
eliminado 
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10:00h   Término da confecção do relatório circunstanciado pelo 3º candidato 
inscrito não eliminado 

10:15h   Término da prova prática e início da confecção do relatório 
circunstanciado pelo 4º candidato inscrito não eliminado. 

10:30h   Sorteio do ponto e início da prova prática pelo 5º candidato inscrito não 
eliminado 

10:45h   Término da confecção do relatório circunstanciado pelo 4º candidato 
inscrito não eliminado 

11:00h Término da prova prática e início da confecção do relatório 
circunstanciado pelo 5º candidato inscrito não eliminado. 

11:15h Sorteio do ponto e início da prova prática pelo 6º candidato inscrito não 
eliminado 

11:30h Término da confecção do relatório circunstanciado pelo 5º candidato 
inscrito não eliminado 

11:45h Término da prova prática e início da confecção do relatório 
circunstanciado pelo 6º candidato inscrito não eliminado 

12:00h Sorteio do ponto e início da prova prática pelo 7º candidato inscrito não 
eliminado 

12:15h Término da confecção do relatório circunstanciado pelo 6º candidato 
inscrito não eliminado 

12:30h Término da prova prática e início da confecção do relatório 
circunstanciado pelo 7º candidato inscrito não eliminado. 

13:00h Término da confecção do relatório circunstanciado pelo 7º candidato 
inscrito não eliminado 

14:00h Leitura dos relatórios circunstanciados da Prova Prática  a partir do 1º 
candidato não eliminado 

17:30h Edital dos candidatos não eliminados na Prova Prática 

 

Dia 16/03/2016 (quarta-feira) 

07:30h Sorteio do Ponto da Prova Didática pelo 1º candidato inscrito não 
eliminado 

08:40h  Sorteio do Ponto da Prova Didática pelo 2º candidato inscrito não 
eliminado 

09:50h  Sorteio do Ponto da Prova Didática pelo 3º candidato inscrito não 
eliminado 

11:00h  Sorteio do Ponto da Prova Didática pelo 4º candidato inscrito não 
eliminado 

13:30h  Sorteio do Ponto da Prova Didática pelo 5º candidato inscrito não 
eliminado 

14:40h  Sorteio do Ponto da Prova Didática pelo 6º candidato inscrito não 
eliminado 

15:50h  Sorteio do Ponto da Prova Didática pelo 7º candidato inscrito não 
eliminado 
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Dia 17/03/2016 (quinta-feira) 

07:30h Prova Didática do 1º candidato inscrito não eliminado 

08:40h  Prova Didática do 2º candidato inscrito não eliminado 

09:50h  Prova Didática do 3º candidato inscrito não eliminado 

11:00h  Prova Didática do 4º candidato inscrito não eliminado 

13:30h  Prova Didática do 5º candidato inscrito não eliminado 

14:40h  Prova Didática do 6º candidato inscrito não eliminado 

15:50h  Prova Didática do 7º candidato inscrito não eliminado 

18:00h Edital dos não eliminados na Prova Didática  

18:15h Entrega dos currículos e assinatura da Lista de Presença. 

 

Dia 18/03/2016 (sexta-feira) 

07:30h Prova de Defesa do Currículo do 1º candidato inscrito não eliminado 

09:10h  Prova de Defesa do Currículo do 2º candidato inscrito não eliminado 

10:50h  Prova de Defesa do Currículo do 3º candidato inscrito não eliminado 

13:30h  Prova de Defesa do Currículo do 4º candidato inscrito não eliminado 

15:10h  Prova de Defesa do Currículo do 5º candidato inscrito não eliminado 

16:50h  Prova de Defesa do Currículo do 6º candidato inscrito não eliminado 

18:30h  Prova de Defesa do Currículo do 7º candidato inscrito não eliminado 

21:00h Sessão pública para encerramento do concurso, com divulgação dos 
resultados, classificação final e parecer final da Comissão Julgadora. 

 


