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DATA ATIVIDADE LOCAL 
02/12/2020 

a 
08/12/2020 

Período de inscrições e-mail 

09/12/2020 Resultado da homologação das inscrições Site 

10/12/2020 
Resultado da prova de análise de currículo – 
Candidatos habilitados para a prova didática 

Site 

11/12/2020 
Cronograma do sorteio dos pontos para a 

prova didática para os candidatos aprovados 
na fase de análise de currículo 

Site 

14/12/2020 Sorteio dos pontos para a prova didática 

Por videoconferência. 
O link será 

disponibilizado no 
cronograma. 

Até as 17:00 
do dia 

15/12/2020 
Envio da prova didática e-mail 

16/12/2020 Divulgação do Resultado Final Site 

e-mail: coordenacao.engagricola.ja@ufpr.br;  
Site: http://www.jandaiadosul.ufpr.br/concursos/concurso-docente/ 
 
1. O sorteio do ponto será feito com a presença do candidato de forma remota e 
gravado, onde a ordem dos candidatos no sorteio será a de inscrição. 
2. A prova didática será realizada de forma assíncrona, por meio de uma aula 
gravada. O arquivo da videoaula deverá ser compartilhado em nuvem e seu link de 
acesso enviado ao e-mail: coordenacao.engagricola.ja@ufpr.br, dentro do período 
constante no cronograma. 
3. Tendo em vista os artigos 8º e 9º da resolução 92/06-CEPE e o artigo 36 §6º e 
§7ºda Resolução Nº66-A/16-CEPE,a Comissão Julgadora entende que o candidato que 
não obtiver nota igual ou superior a 7 (sete) na avaliação de títulos não será habilitado 
(Art. 9º, § 2º) e, por este motivo, não fará a prova didática (Art. 8º, caput). 
4. Os recursos referentes aos pareceres conclusivos da comissão julgadora 
deverão ser interpostos pelos candidatos no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da 
data da publicação do referido parecer, sendo julgados em primeira instância pela 
própria Comissão Julgadora, que terão prazo de 1 (um) dia útil para pronunciamento. 
Deste cabe recurso à Direção do campus Avançado. 

 

Jandaia do Sul, 02 de dezembro de 2020. 


