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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Rua dos Funcionários, 1540, - - Bairro Juvevê, Curi�ba/PR, CEP 80035-050 

Telefone: 3360-5000 - h�p://www.ufpr.br/ 
  

EDITAL Nº 12/2019

Processo nº 23075.066723/2018-31

 

A Comissão Julgadora do Concurso Público para o Magistério Superior na área de Zootecnia - Apicultura e
Ciências do Ambiente, instituída pela Portaria nº 32/2019 (1830556) no uso de suas atribuições e, em
cumprimento ao disposto na Resolução 66-A/16, torna público o cronograma preliminar das etapas do
concurso. Este cronograma está sujeito a alteração conforme necessidade da banca, considerando também o
número de candidatos presente no concurso e o número de candidatos não eliminados em cada etapa:

 

Dia 03/06/2019 - Segunda-Feira
08:00 Sessão Pública de Abertura do Concurso e início dos trabalhos
08:30 Prova Escrita - sorteio do ponto e início de consulta
09:30 Prova Escrita - início do período de redação
12:30 Prova Escrita - Término do período de redação
13:30 Prova Escrita - Leitura (de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos)

 
Dia 04/06/2019  - Terça-Feira

07:30 Prova Escrita - Leitura (con�nuação - de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos)
20:30 Prova Escrita - Divulgação do Edital com os candidatos não eliminados.

20:30 Prova Didá�ca - Divulgação dos horários de sorteio de ponto para os candidatos não eliminados na etapa
anterior - seguindo a ordem de inscrição.

 

Dia 05/06/2019  - Quarta-Feira

08:00 Prova Didá�ca - Inicio do sorteio de ponto para cada candidatos não eliminados na etapa
anterior,  seguindo a ordem de inscrição.

08:00 Entrega das cópias do curriculum, da documentação e do projeto de pesquisa 
09:00 Prova de Análise de Curriculum - realizado pela Comissão Julgadora

 

Dia 06/06/2019  - Quinta-Feira
08:00 Prova Didá�ca - início das provas - na sequência da ordem de inscrição. 
19:30 Prova Didá�ca - Divulgação do Edital com os candidatos não eliminados.

19:30 Prova de Defesa do Curriculum e do Projeto de Pesquisa - Divulgação dos horários para arguição dos
candidatos não eliminados na etapa anterior.
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Dia 07/06/2019 -  Sexta-Feira
08:00 Prova de Defesa do Curriculum e do projeto de Pesquisa - Início das arguições                                                    
15:00 Sessão Pública de Divulgação dos Resultados do concurso

 

 

Curi�ba, 24 de Maio de 2019

 

 

Prof. José Milton Andrigue�o Filho
Presidente da Banca Avaliadora

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE MILTON ANDRIGUETTO FILHO, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 24/05/2019, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1831145 e o
código CRC A28F2AAE.
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