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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

 
 
 
INFORMAÇÃO Nº 9/2021/UFPR/R/SD/DMI

 

CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ,
SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTEGRADA, PROFESSOR CLASSE A, ADJUNTO A,
NÍVEL I, REGIME DE TRABALHO: 20 HORAS SEMANAIS, 01 VAGA, ÁREA DE CONHECIMENTO: TREINAMENTO E
SIMULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EDITAL 474/19-PROGEPE - EDITAL COMPLEMENTAR Nº 186/21 -
PROGEPE/2021 COM ALTERAÇÃO DOS TIPOS DE PROVAS.

 

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DO CONCURSO

 

Período de realização: de 28 a 30 de julho de 2021

Local: Departamento de Medicina Integrada, prédio do Setor de Ciências da Saúde, Rua Padre Camargo, 280, 4º
andar.

Didá�ca (classificatória e eliminatória) realizada de forma remota síncrona, Análise de Currículo (classificatória)
realizada de forma remota e Defesa do Currículo e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma
remota. As etapas e avaliações remotas serão realizadas através da plataforma Microso� Teams, os links serão
encaminhados previamente aos candidatos(as).

Editais: Site do Departamento de Medicina integrada www.saude.ufpr.br/portal/medintegrada

 

Dia 28/07/2021 – Quarta-feira

7h30 Sessão pública de abertura do concurso, assinatura do Termo de Anuência, assinatura da Lista de Presença
e informações gerais (Presencial).

7h35 Entrega das 5 (cinco) cópias do curriculum vitae, sendo uma delas documentada. Entrega das 5 (cinco)
cópias da proposta de projeto de pesquisa (Presencial).

7h55 Sorteio do ponto para a Prova Escrita pelo 1º candidato inscrito (Presencial).

8h00 Início PROVA ESCRITA, com duração de 4 (quatro) horas, sendo apenas a primeira hora reservada para
consulta de material bibliográfico pelos candidatos (Presencial).

9h00 Início da Prova Escrita (Presencial) com re�rada de material para consulta

12h00 Término da Prova Escrita.

12h30 Leitura da Prova Escrita pelos membros da Banca Examinadora em ordem de inscrição – Sessão Gravada
Remota, sem a presença do candidato, via Plataforma Teams.

15h40 Edital de divulgação do(s) candidato(s) não eliminado(s) na Prova Escrita (Site).

http://www.saude.ufpr.br/portal/medintegrada
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16h00 Sorteio do ponto da prova didá�ca pelo 1º candidato não eliminado (realizada de forma remota síncrona,
via Plataforma Teams)

17h00 Sorteio do ponto da prova didá�ca pelo 2º candidato não eliminado (realizada de forma remota síncrona,
via Plataforma Teams)

18h00 Sorteio do ponto da prova didá�ca pelo 3º candidato não eliminado (realizada de forma remota síncrona,
via Plataforma Teams).

  

Dia 29/07/2021 – Quinta-feira

16h00 Prova Didá�ca – 1º candidato não eliminado (realizada de forma remota síncrona, via Plataforma Teams).

17h00 Prova Didá�ca – 2º candidato não eliminado (realizada de forma remota síncrona, via Plataforma Teams).

18h00 Prova Didá�ca – 3º candidato não eliminado (realizada de forma remota síncrona, via Plataforma Teams).

19h30 Edital de divulgação do(s) candidato(s) não eliminados na Prova Didá�ca (Site).

19h45 Envio do Currículo documentado e Projeto de Pesquisa (Via Plataforma Teams)

  

 

Dia 30/07/2021 – Sexta-feira

08h00 Defesa de Currículo e do Projeto de pesquisa do 1º candidato não eliminado (forma remota síncrona, via
Plataforma Teams)

08h45 Defesa de Currículo e do Projeto de pesquisa do 2º candidato não eliminado (forma remota síncrona, via
Plataforma Teams).

09h30 Defesa de Currículo e do Projeto de pesquisa do 3º candidato não eliminado (forma remota síncrona, via
Plataforma Teams)

11h30 Sessão pública para encerramento do concurso, com divulgação dos resultados, classificação final e
parecer final da Comissão Julgadora (forma remota síncrona, via Plataforma Teams e publicação no site).

 

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 sí�o eletrônico da unidade que realiza o concurso.

 

 

 

 

 

Curi�ba, 09 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CRISLAINE CAROLINE SERPE, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 09/07/2021, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3644144 e o código CRC

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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BDDDB271.

Referência: Processo nº 23075.087689/2019-19 SEI nº 3644144


