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ÁREA DE CONHECIMENTO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CLASSE: A

REGIME: DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

 

EDITAL N° 04 DA BANCA EXAMINADORA

Ref. Resolução Nº 66-A/16 – CEPE (alterada pela Resolução Nº 31/21-CEPE)

 

A Banca Examinadora torna público o cronograma de provas, conforme já
disponibilizado no portal do Setor de Ciências Sociais Aplicadas:

 



Dia Período Atividade Formato/Local

02/08/2021

07:45 -08:00
Recepção e
acomodação dos
candidatos.

Presencial. 

08:00 – 08:05
Instalação da banca.

Sorteio do ponto para
prova escrita.

Presencial.

Prova Escrita.

08:05 – 09:05 Consulta aos materiais
de estudo. Presencial.

09:05 - 12:05 Prova escrita.
Presencial.

Duração de 3 (três)
horas.

14:00 - 18:00

Digitalização das
provas e envio aos
membros da banca.
Início da correção das
provas.

 

Remoto (interno
comissão).

03/08/2021
Manhã

Continuação da
correção das provas
(se pertinente).

Remoto (interno
comissão).

14:00

Previsão de divulgação
do resultado e das
informações referentes
ao sorteio do ponto
para a prova didática.
Depende da etapa
anterior.

Remoto. Divulgação via
Portal.

Até 17:00 Pedidos de Remoto.



reconsideração
(depende da etapa
anterior)

Enviado por e-mail para
selecaodecigi@ufpr.br

 

Até 19:00

Prazo final para envio
da proposta de projeto
de pesquisa na área de 
conhecimento do
concurso.

Remoto.

Enviado por e-mail para
selecaodecigi@ufpr.br

 

Até 19:00

Divulgação dos
resultados após
análises de pedidos de
reconsideração

Remoto.

Divulgação via Portal.

04/08/2021
08:00

Candidato 1: Sorteio
do ponto para prova
didática.

Remoto.

Referente à prova
didática. Sorteio dos
pontos.

 

O número de sorteios
depende da quantidade
de candidatos advindos
da prova escrita e poderá
alterar este cronograma.

 

Os candidatos terão 24
horas até a prova
didática.

 

Via Plataforma
Microsoft Teams

 

09:10
Candidato 2: Sorteio
do ponto para prova
didática.

10:20
Candidato 3: Sorteio
do ponto para prova
didática.

11:40
Candidato 4: Sorteio
do ponto para prova
didática.

14:00
Candidato 5: Sorteio
do ponto para prova
didática.

15:10 Candidato 6: Sorteio
do ponto para prova
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Depende da quantidade
de candidatos não
eliminados na prova
escrita e poderá alterar
este cronograma.

didática.

16:20
Candidato N: Sorteio
do ponto para prova
didática.

05/08/2021 08:00 Candidato 1: Prova
didática.

Remoto.

Prova Didática (todas as
provas remotas).

 

Até 50 minutos de
aula/prova.

 

*Até 20 minutos de
intervalo/preparação sala
(intervalo para a banca)

 

Via Plataforma
Microsoft Teams

 

Depende da quantidade
de candidatos não
eliminados na prova
escrita e poderá alterar
este cronograma.

09:10 Candidato 2: Prova
didática.

10:20 Candidato 3: Prova
didática.

11:40 Candidato 4: Prova
didática.

14:00 Candidato 5: Prova
didática.

15:10 Candidato 6: Prova
didática.

16:20 Candidato N: Prova
didática.

18:00

Divulgação dos
resultados da prova
didática. Depende da
quantidade de
candidatos.

Até 18:30 Prazo máximo para
envio do currículo
documentado. Este é o

Remoto.

Enviado por e-mail para
selecaodecigi@ufpr.br
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prazo máximo para
acesso pela comissão.

 

 

Até 21:00 Pedidos de
reconsideração.

Remoto.

 

Enviado por e-mail para
selecaodecigi@ufpr.br

 

Até 23:00

Divulgação de
resultados após
análises de pedidos de
reconsideração com o
cronograma de
entrevistas.

Remoto.

Divulgação via portal.

06/08/2021
08:00 Candidato 1:

entrevista/arguição.

Remoto.

Prova de Defesa do
Currículo e de Projeto de
Pesquisa.

 

Via Plataforma
Microsoft Teams

 

O número de entrevistas
depende da quantidade
de candidatos não
eliminados na prova
didática e poderá alterar
este cronograma.

 

09:10 Candidato 2:
entrevista/arguição.

10:20 Candidato 3:
entrevista/arguição.

11:40 Candidato N:
entrevista/arguição.

12:00 Divulgação dos Remoto.
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resultados das análises
de currículos

Divulgação via portal.

Até 15:00 Pedidos de
reconsideração

Remoto.

 

Enviado por e-mail para
selecaodecigi@ufpr.br

 

17:00 Fechamento: emissão
do parecer conclusivo.

Remoto. On-line.

 

Via Plataforma
Microsoft Teams

 

 

Observação 1: Os horários/períodos são estimados e podem variar conforme os
processos de acomodação dos candidatos na sala e demais adequações pertinentes.

Observação 2: Eventuais necessidades de alterações de datas, horários e itens
correlatos poderão ser encaminhados pela Banca responsável, conforme andamento do
concurso, novas informações e resoluções pertinentes à pandemia do COVID 19 e
demais fatores externos ou internos. Os candidatos serão informados usualmente
mediante publicações dos Editais quando pertinente.

Observação 3: Em alinhamento ao Art. 34, §5º da Resolução 66-A/16-CEPE,
o link “do aplicativo de reuniões serão encaminhados ao candidato antes do horário
previamente agendado, dentro do período constante do edital.”.

A realização do concurso está condicionada às condições de alerta para a pandemia na
cidade de Curitiba, acesse o portal do Setor para atualizações próximo dessa data.

 

Curitiba, 29 de julho de 2021
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Profª. Dra. Denise Fukumi Tsunoda (Presidente da Banca Examinadora)                     
     

Documento assinado eletronicamente por DENISE FUKUMI TSUNODA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 30/07/2021, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3688957 e o
código CRC 9360D23F.

 

Referência: Processo nº 23075.082228/2019-50 SEI nº 3688957

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

