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Concurso Público para Carreira do Magistério Superior da Universidade 

Federal do Paraná, Setor de Ciências da Saúde, Departamento de Odontologia 

Restauradora, Classe A, Adjunto A, Nível I, Regime de trabalho: 20 horas 

semanais. Área de Conhecimento: Endodontia, Edital 349/16-PROGEPE. 

 

Período: 07 a 10 de novembro de 2016. 

Local: Departamento de Odontologia Restauradora – Campus Botânico 

Editais: Quadro de editais do Curso de Odontologia – Campus Botânico 

 

PROPOSTA DE CRONOGRAMA 

 

Dia 07/11/2016 – Segunda-feira 

08:00 Sessão pública de abertura do concurso, assinatura do termo de 
anuência, lista de presença e informações gerais 

08:30 Sorteio do ponto da prova escrita (pelo 1º candidato inscrito) 

08:30 Início da PROVA ESCRITA, com duração de 3 (três) horas, sendo a 
primeira hora reservada para consulta 

11:30 Término da prova escrita 

11:40 Leitura da prova escrita pelos candidatos 

  

14:00 Edital de divulgação dos candidatos não eliminados na Prova Escrita 

14:45 Sorteio para a Prova Prática para o 1º candidato inscrito 

14:47 Sorteio para a Prova Prática para o 2º candidato inscrito 

14:49 Sorteio para a Prova Prática para o 3º candidato inscrito 

14:51 Sorteio para a Prova Prática para o 4º candidato inscrito 

14:53 Sorteio para a Prova Prática para o 5º candidato inscrito 

14:55 Sorteio para a Prova Prática para o 6º candidato inscrito 

15:00 Início da Prova Prática 

17:30 Término da Prova Prática e início da confecção do relatório 

18:00 Término da confecção do relatório da Prova Prática 

18:30 Leitura do relatório da Prova Prática iniciando pelo 1º candidato inscrito 

 
 

Dia 08/11/2016 – Terça-feira 

07:30 Edital de divulgação dos candidatos não eliminados na Prova Prática 

08:00 Sorteio do ponto da Prova Didática do 1º candidato não eliminado 

09:10 Sorteio do ponto da Prova Didática do 2º candidato não eliminado 

10:20 Sorteio do ponto da Prova Didática do 3º candidato não eliminado 

  

13:30 Sorteio do ponto da Prova Didática do 4º candidato não eliminado 

14:40 Sorteio do ponto da Prova Didática do 5º candidato não eliminado 

15:50 Sorteio do ponto da Prova Didática do 6º candidato não eliminado 
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Dia 09/11/2016 – Quarta-feira 

08:00 Prova Didática - 1º candidato não eliminado 

09:10 Prova Didática - 2º candidato não eliminado 

10:20 Prova Didática - 3º candidato não eliminado 

  

13:30 Prova Didática - 4º candidato não eliminado 

14:40 Prova Didática - 5º candidato não eliminado 

15:50 Prova Didática - 6º candidato não eliminado 

17:45 Edital de divulgação dos candidatos não eliminados na Prova Didática 

18:00 Entrega dos Currículos – 5 cópias, sendo uma cópia documentada 

 
 

Dia 10/11/2016 – Quinta-feira 

07:30 Defesa do Currículo - 1º candidato não eliminado 

09:10 Defesa do Currículo - 2º candidato não eliminado 

10:50 Defesa do Currículo - 3º candidato não eliminado 

  

13:30 Defesa do Currículo - 4º candidato não eliminado 

15:10 Defesa do Currículo - 5º candidato não eliminado 

16:50 Defesa do Currículo - 6º candidato não eliminado 

  

18:30 Sessão pública para encerramento do concurso, com divulgação dos 
resultados, classificação final e parecer final da Comissão Julgadora 

 
 
 
 
Prova prática: 
 
Assunto: a prova prática consistirá da realização de tratamento endodôntico 
em paciente que englobará as etapas desde o diagnóstico até a 
instrumentação completa dos canais radiculares, medicação intra-canal e 
selamento da cavidade. O ponto será único, tratamento endodôntico em 
paciente, dente molar. 
 
Local: Clínica I do Curso de Odontologia da UFPR. 
 
Material que o candidato deverá trazer: Todo material e instrumental 
necessário para a realização do tratamento endodôntico em paciente (do 
diagnóstico até a instrumentação completa dos canais radiculares, medicação 
intra-canal e selamento da cavidade). Também deverá trazer as canetas de 
alta-rotação, micro-motor e contra-ângulo (encaixe borden) para as etapas 
inicias de remoção de cárie e abertura coronária. 
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Material que será fornecido: 
  

- Ficha de anamnese endodôntica e termo de consentimento livre e 
esclarecido. 

- Caixa portátil de revelação de radiografias com líquido revelador, água e 
fixador. 

- Solução de hipoclorito de sódio (em almotolia). 
- Álcool 960(em almotolia). 
- Peresal (em almotolia). 
- Gaze e algodão estéril. 
- Sugador de saliva. 
- Espátula de madeira. 

 
 

Material de apoio: Além do equipamento odontológico tradicional (Gnatus com 
dois sugadores) a clínica fornece uma mesa auxiliar de medidas 56 cm 
(largura) x 48 cm (profundidade) com 3 níveis. 


