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EDITAL 01/2019 

 

Processo nº 23075.056694/2018-07 

 

A presidente da Banca Examinadora do concurso, do Departamento de Solos e 

Engenharia Agrícola do Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná, 

no uso das atribuições legais, torna público que o início do Concurso Público para 

Professor do Magistério Superior, na área de "Física do Solo, Mecanização Agrícola, 

Hidrologia, Hidráulica, Irrigação", se dará às 8:00 h do dia 11 de Março de 2019, no Dep. 

De Solos e Eng. Agrícola, situado na R. dos Funcionários, 1540, Cabral, Curitiba-PR. 

Detalhes do cronograma do concurso serão divulgados no decorrer do concurso, 

conforme o número de candidatos não eliminados nas provas escrita e didática. 

 

Item 1: Pontos das matérias específicas:  

1. Modelagem matemática (equações diferenciais ou equações ordinárias ou métodos 

numéricos) aplicada à Engenharia de Água e Solo); 

2. Relações massa-área-volume do solo, e suas implicações na compactação do solo em 

áreas agrícolas;  

3. A água em equilíbrio no solo, aplicada à Engenharia de Água e Solo;  

4. Dinâmica de água em solo saturado;  

5. Dinâmica de água em solo não saturado;  

6. Movimento de solutos e gases no solo;  

7. Regime térmico no solo e fluxo de calor;  

8. Estações elevatórias para bombeamento e recalque da água (motores de combustão 

interna e elétrico; conjunto motobomba);  

9. Tratores agrícolas (classificação, partes constituintes e manutenção);  

10. Drenagem de terras agrícolas (superficial e subterrânea);  



11. Manejo do solo (preparo inicial do solo; tipos de preparo do solo; máquinas e 

implementos para preparo do solo)  

12. Engenharia de Água e Solo aplicada ao dimensionamento de sistemas de irrigação; 

13. Máquinas para adubação, calagem, semeadura e plantio. 

Item 2: Prova Escrita 

A Prova Escrita será realizada no dia 11 de março de 2019, com início às 8:00. No 

início da Prova Escrita, os candidatos deverão entregar à Banca Examinadora 5 (cinco) cópias 

do Curriculum Vitae, sendo uma documentada, e 5 (cinco) cópias da proposta de projeto de 

pesquisa na área de conhecimento do concurso, com no mínimo 15 (quinze) e no máximo 25 

(vinte e cinco) laudas, não incluídas as referências, conforme RESOLUÇÃO Nº66-A/16-

CEPE, Art. 19, parágrafo 2º.  

A prova escrita terá duração de até 4 (quatro) horas, incluído o tempo de consulta. 

Será única para todos os candidatos e versará sobre item do programa sorteado pela Banca 

Examinadora no início de sua realização, não sendo permitida a entrada de candidatos após o 

sorteio. Consistirá de uma dissertação sobre o ponto sorteado, baseada nos critérios constantes 

na RESOLUÇÃO Nº66-A/16-CEPE, Art. 32. Conforme o item 8.6 do Edital 371/18, os 

candidatos terão uma hora para realizar consulta de material bibliográfico e 

anotações/resumos próprios, sendo vedados meios eletrônicos. A consulta será no mesmo 

recinto da prova. 

Às 14:00 h do dia 11 de março de 2019, será realizada a leitura das provas, conforme 

o § 9º do Art. 29 da RESOLUÇÃO Nº66-A/16-CEPE. 

 

Item 3: Prova didática 

Para a Prova Didática serão convocados os candidatos, que tenham obtido nota 

mínima (7,0) exigida para a aprovação na Prova Escrita. (RESOLUÇÃO Nº66-A/16-CEPE, 

Art. 22, parágrafo Único.  

A Prova Didática consistirá em uma aula de, no máximo, 50 (cinquenta) minutos, 

perante à Banca Examinadora, podendo cada membro da banca, no prazo máximo de 10 (dez) 

minutos, solicitar esclarecimentos relacionados com o conteúdo exposto. O tema será 

sorteado dentre os pontos constantes no programa, com antecedência de 24 horas, nos 

horários a serem divulgados durante o concurso. O ponto sorteado na Prova Escrita ficará de 

fora do sorteio para a Prova Didática.  

Os candidatos, ao se apresentarem para a Prova Didática, nos locais e horários 

estabelecidos, deverão entregar à Banca Examinadora um Plano de Aula, todos em três vias 

idênticas, contendo este último: a) identificação do tema; b) identificação dos pré-requisitos; 



c) objetivos instrucionais; d) desenvolvimento do tema; e) modo de avaliar o aprendizado; f) 

lista de exercícios (quando couber); g) bibliografia.  

Os critérios para avaliação da Prova Didática constam no Art. 34 da RESOLUÇÃO 

Nº66-A/16-CEPE, § 1º. 

 

Item 4: Defesa do currículo e do projeto de pesquisa na área de conhecimento do 

certame 

A pontuação para avaliação do currículo será atribuída conforme Tabela do currículo 

para concurso público para a carreira do Magistério Superior da UFPR. A Prova de Defesa 

do Currículo e do Projeto será realizada conforme Art. 37 da RESOLUÇÃO Nº66-A/16-

CEPE, onde serão marcados as datas e horários para a mesma, conforme andamento do 

concurso.  

 

Item 5: Divulgação dos Membro efetivos da Banca Examinadora 

Conforme a Portaria 05 (1573285) deste processo, os membros efetivos da Banca 

Examinadora serão: 

 

Prof. Dr.  Antonio Augusto Alves Pereira (UFSC), 

Prof. Dr. Antonio Carlos Andrade Gonçalves (UEM), 

Profª. Drª. Karina Maria Vieira Cavalieri Polizeli (UFPR) 

Prof. Dr. Masato Kobiyama (UFRGS) 

Profª. Dr. Samir Paulo Jasper (UFPR). 

 

 

                         

Profª. Drª. Karina Maria Vieira Cavalieri Polizeli (Presidente da Banca) 

 


