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Concurso Público da Carreira de Magistério Superior Edital 388/2018 - PROGEPE 

Departamento de Ciências Florestais 

Edital nº 02/2019 – Cronograma preliminar 
 

A Comissão Julgadora do Concurso Público da Carreira de Magistério Superior – Área de 

conhecimento: Ecologia e Conservação da Natureza aplicados à Engenharia Florestal, instituída 

pela Portaria nº 20/2019 – SCA, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao disposto na 

Resolução n°66-A/16 – CEPE, torna público o cronograma preliminar das etapas do concurso, 

conforme abaixo. Este cronograma está sujeito a alterações conforme necessidade da banca, 

considerando também o número de candidatos presentes no concurso e o número de candidatos 

não eliminados em cada etapa. 

 

Dia 22/04/2019 – Segunda-feira 

13h30 Sessão Pública de Abertura do Concurso e início dos trabalhos 

14h00 Prova Escrita – Sorteio do ponto e início do período de consulta 

15h00 Prova Escrita – Início do período de redação 

18h00 Prova Escrita – Término do período de redação 

 
Dia 23/04/2019 – Terça-feira 

08h00 Prova Escrita – Leitura (de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos) 

13h30 Prova Escrita – Leitura (continuação) (de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos) 

19h30 Prova Escrita – Divulgação do Edital com os candidatos não eliminados 

19h30 
Prova Didática – Divulgação dos horários de sorteio de pontos para candidatos não 
eliminados na Prova Escrita 

 
Dia 24/04/2019 – Quarta-feira 

8h00 
Prova Didática – Início do sorteio dos pontos para cada candidato não eliminado na Prova 
Escrita 

 
Dia 25/04/2019 – Quinta-feira 

08h00 Prova Didática - Início das provas 

08h00 Início da Entrega das cópias do curriculum vitae, da documentação e do projeto de pesquisa 

21h00 Prova Didática – Divulgação do Edital com os candidatos não eliminados 

21h00 
Prova de Defesa do Currículo e do Projeto de Pesquisa – Divulgação dos horários para 
arguição dos candidatos não eliminados na Prova Didática 

 

Dia 26/04/2019 – Sexta-feira 

08h00 Prova de Análise do Currículo – realizada pela comissão julgadora 

10h00 Prova de Defesa do Currículo e do Projeto de Pesquisa – Início das arguições 

18h00 Sessão Pública de divulgação dos resultados do concurso 

 

Curitiba, 11 de abril de 2019. 
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