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1. Onde  obtenho  as  informações  sobre  o  concurso?  Sempre  consulte  o  Portal
http://www.sociaisaplicadas.ufpr.br/portal/em-andamento/ e  veja  as
especificações dos editais.

2. Quando serão realizadas as provas? Data de início: 02/08/2021 às 08:00 (horário
de  Brasília).  A  realização  está  condicionada  às  condições  de  alerta  para  a
pandemia  na  cidade  de  Curitiba,  acesse  o  portal  do  Setor  para  atualizações
próximo dessa data. 

3. As provas serão presenciais?  As únicas etapas presenciais serão: instalação da
banca, sorteio do ponto para a prova escrita e prova escrita. Tais atividades estão
previstas para  ocorrerem  no  dia  02/08/2021  a  partir  das  08:00  (horário  de
Brasília).

4. Devo me deslocar até a cidade de Curitiba? Sim. É obrigatória a presença física
nas etapas mencionadas anteriormente (instalação da banca às 08:00, sorteio do
ponto para a prova escrita e prova escrita).

5. Quantas laudas deve ter a minha prova escrita?  Para a prova escrita não existe
determinação de número de laudas.

6. Qual  documento  pessoal  aceitam?  A  documentação  de  identificação  pessoal
original (RG, CNH etc.) deve ser apresentada no dia 02/08/2021, considerando o
evento da prova escrita presencial.

7. Qual é o local da prova escrita? Local da prova escrita: Av. Prefeito Lothário
Meissner, 632. CEP: 80210-170 - Jardim Botânico - Curitiba (PR) – Brasil.  Sala
31  (Térreo).  Prédio  do  Setor  de  Ciências  Sociais  Aplicadas  (prédio  azul,  à
esquerda, logo após entrada principal pela Avenida Prefeito Lothário Meissner).

8. Como acontecerão as provas remotas? As provas remotas serão realizadas na
plataforma  Microsoft  Teams  (https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-
teams/download-app). Será informado o link para entrada na sala remota com
antecedência.  Acompanhe os  editais.  Recomenda-se  que baixem o aplicativo
Microsoft Teams nos seus respectivos computadores e estejam logados em suas
contas antes do horário previsto para cada prova remota.

9. Para as  provas  remotas  eu entrarei  diretamente  na sala?  Não! Os candidatos
devem aguardar no lobby. Assim que a banca permitir, o candidato será admitido
na sala remota.

10. Preciso deixar a câmera ligada? Sim, em todas as provas remotas! 
11. E se a minha conexão cair? A responsabilidade pela infraestrutura de conexão à

internet,  funcionamento  local  do  Teams e  afins  para  as  etapas  remotas  do
concurso  são  de  responsabilidade  de  cada  candidato.  Caso  se  hospedem em



hotéis  da  região,  atenção  para  a  conexão  da  internet  e  outras  questões
pertinentes.

12. Quando deverei entregar a documentação do meu currículo? As documentações
relacionadas  ao projeto de pesquisa, currículo  com comprovantes e todas as
demais documentações demandadas pelo concurso deverão ser encaminhadas de
forma virtual (arquivo em formato PDF obrigatoriamente). As regras sobre para
onde encaminhar as documentações serão divulgadas posteriormente. Deixem o
material  todo  providenciado  conforme  definido  no  edital  a  fim  de  evitar  a
correria na semana de 02 a 06/08/2021. Não é necessário providenciar cópias
impressas desses documentos.

13. Como deve ser estruturado o currículo e a respectiva documentação? Conforme
consta no EDITAL Nº 113/20 -PROGEPE “[...] apresentado de acordo com a
sequência da Tabela de Pontuação, conforme a Resolução nº 70/16 - CEPE que
fixa tabela de pontuação para avaliação de currículo [...]”. Link para resoluções
vigentes  do  CEPE:  http://www.soc.ufpr.br/portal/resolucoes-do-cepe/ .  Link
para  a  Resolução  nº  70/16  –  CEPE:
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/12/cepe-7016-relat
%C3%B3rio-da-comiss%C3%A3o-e-proposta-nova-resolu
%C3%A7%C3%A3o-apresentando-tabela-de-pontua%C3%A7%C3%A3o-
revoga-Res.-10-05-CEPE-alterada-pela-Res-20.18.pdf

14. Qual  é  o  tempo de duração de cada  prova?  Os tempos,  bem como todas  as
instruções das provas, estão disponíveis no edital do concurso e serão seguidas
pela banca examinadora. Qualquer modificação será prontamente divulgada no
portal do Sociais Aplicadas na área do DECIGI.

15. Considerando  a  prova  escrita  (presencial),  é  importante  ressaltar  a
obrigatoriedade do uso de máscaras. Os candidatos também devem trazer seu
próprio álcool gel a fim de facilitar o uso, bem como canetas, lápis e quaisquer
materiais  pertinentes.  O prédio do Setor  de Ciências  Sociais  Aplicadas,  bem
como a UFPR de maneira geral, está com acesso e funcionamento restrito (a lista
com o nome dos candidatos já foi encaminhada a fim de providenciar o acesso).
Não  há  cantina  ou  opções  similares  dentro  do  campus,  o  setor  conta  com
bebedouros, porém sugere-se que os candidatos tragam suas garrafas de água.

http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/12/cepe-7016-relat%C3%B3rio-da-comiss%C3%A3o-e-proposta-nova-resolu%C3%A7%C3%A3o-apresentando-tabela-de-pontua%C3%A7%C3%A3o-revoga-Res.-10-05-CEPE-alterada-pela-Res-20.18.pdf
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/12/cepe-7016-relat%C3%B3rio-da-comiss%C3%A3o-e-proposta-nova-resolu%C3%A7%C3%A3o-apresentando-tabela-de-pontua%C3%A7%C3%A3o-revoga-Res.-10-05-CEPE-alterada-pela-Res-20.18.pdf
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/12/cepe-7016-relat%C3%B3rio-da-comiss%C3%A3o-e-proposta-nova-resolu%C3%A7%C3%A3o-apresentando-tabela-de-pontua%C3%A7%C3%A3o-revoga-Res.-10-05-CEPE-alterada-pela-Res-20.18.pdf
http://www.soc.ufpr.br/portal/resolucoes-do-cepe/

