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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

 
 
 
INFORMAÇÃO Nº 33/2019/UFPR/R/SD

    

Concurso Público para Carreira do Magistério Superior da Universidade Federal do Paraná, Setor de
Ciências da Saúde, Departamento de Cirurgia, Professor Classe A, Adjunto A, Nível I, Regime de Trabalho:
20 horas semanais, do Departamento de Cirurgia, na área de conhecimento: Técnica Cirúrgica e Cirurgia
Experimental, do Edital 178/19-PROGEPE.

 

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DO CONCURSO

 

Período de realização: de 18 e 19 de junho de 2019

Local: Ins�tuto de Pesquisa em Cirurgia “Dr. Egas Penteado Izique”, local da disciplina de Técnica Cirúrgica
e Cirurgia Experimental, situado na Rua General Carneiro, nº 49.

Editais: Quadro de Editais do Ins�tuto de Pesquisa em Cirurgia “Dr. Egas Penteado Izique”, local
da disciplina de Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental, situado na Rua General Carneiro, nº 49.

 

Dia 18/06/2019 – Terça-feira 

07h00 Sessão pública de abertura do concurso com instalação da banca, assinatura do Termo
de Anuência e Lista de Presença e informações gerais

07h15 Sorteio do ponto da prova escrita (pelo primeiro candidato inscrito)

07h20 Início da PROVA ESCRITA, com duração de 3 (três) horas, sendo a primeira hora
reservada para consulta e término da prova escrita às 10h20.

10h30 Início da leitura da prova escrita pelo primeiro candidato (30 minutos)
11h00 Início da leitura da prova escrita pelo segundo candidato (30 minutos)
11h30 Início da leitura da prova escrita pelo terceiro candidato (30 minutos)
12h15 Divulgação do Edital dos candidatos não eliminados na PROVA ESCRITA
13h00 Início PROVA PRÁTICA pelo primeiro candidato
13h30 Início PROVA PRÁTICA pelo segundo candidato
14h00 Início PROVA PRÁTICA pelo terceiro candidato
14h45 Divulgação do Edital dos candidatos não eliminados na Prova Prá�ca

15h00 Início do sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA de hora em hora com término após o
sorteio do terceiro candidato às 17h

 
 
 

Dia 19/06/2019 – Quarta-feira 
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15h00 Realização da PROVA DIDÁTICA pelo primeiro candidato
16h00 Realização da PROVA DIDÁTICA pelo segundo candidato
17h00 Realização da PROVA DIDÁTICA pelo terceiro candidato
18h15 Divulgação do Edital dos candidatos não eliminados na Prova Didá�ca

18h15
Candidato(s) HABILITADO(s) para a próxima Etapa: Entrega das 5 (cinco) cópias do
curriculum vitae, sendo uma delas documentada e, 5 (cinco) cópias da proposta de
projeto de pesquisa na área de conhecimento do concurso

18h30 DEFESA DE CURRÍCULO e do PROJETO DE PESQUISA pelo candidato 1 habilitado
19h00 DEFESA DE CURRÍCULO e do PROJETO DE PESQUISA pelo candidato 2 habilitado
19h30 DEFESA DE CURRÍCULO e do PROJETO DE PESQUISA pelo candidato 3 habilitado

20h10 Realização de sessão pública de encerramento do concurso, com abertura dos envelopes
de notas e o parecer final da Comissão Julgadora

20h30 Divulgação do Resultado Final
 
 

OBS.: Resolução 66-A/16-CEPE/UFPR - Art.19º - §3º a divulgação de que trata o parágrafo anterior dar-se-
á por meio de edital nos locais e prazos previstos e estabelecidos pela Banca Examinadora, sendo
facultadas orientações adicionais aos candidatos antes do início da primeira prova com a ciência por
escrito dos mesmos. § 4º Os prazos estabelecidos no início do concurso poderão ser alterados pela Banca
Examinadora, desde que informados e publicados em edital no quadro de aviso do local da prova e no
si�o eletrônico da unidade que realiza o concurso.

 

 

 

 

 

Curi�ba, 11 de junho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES PESSOLE BIONDO SIMOES,
CHEF DEPTO CIRURGIA, em 11/06/2019, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1875137 e o
código CRC D3CFA4C4.
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