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INFORMAÇÃO Nº 8/2020/UFPR/R/JA/CCLC

Processo Seletivo para Professor Substituto da Carreira do Magistério Superior
Área de Conhecimento: Computação – Edital 067/20 PROGEPE

Cronograma previsto para a realização do concurso
 

Data Horário Atividade Local

02 a 08/12/2020 Até as 23:59 Inscrições, incluindo envio de currículo
documentado.*  

09/12/2020 A partir  das 12:00 Resultado da homologação das inscrições. Edital**

11/12/2020  
Divulgação dos candidatos habilitados para a
prova didática com cronograma do sorteio de
pontos

Edital**

15/12/2020 A partir das 8:30
Sorteio, de hora em hora, dos pontos de acordo
com edital divulgado. Tolerância máxima de cinco
minutos.

On-line

16/12/2020 A partir das 8:30 Prazo para o envio da aula assíncrona remota
gravada, de acordo com o edital a ser divulgado. On-line

16/12/2020 A partir das 17:00 Divulgação do parecer conclusivo, em horário
estipulado pelo edital das provas didáticas. Edital**

 

* Os candidatos devem encaminhar seu currículo documentado para o e-mail testeseletivojandaia@ufpr.br até 08/12/2020,
preferencialmente na ordem estabelecida pela Resolução 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).
** Disponível no site: http://www.jandaiadosul.ufpr.br/geral/processo-seletivo-para-professor-substituto-edital-n-o-067-20-progepe/

1. O presente cronograma poderá ser alterado pela Comissão Julgadora pela publicação de edital para este fim.
2. Tendo em vista os artigos 8º e 9º da resolução 92/06-CEPE e o artigo 36 § 6º e § 7º da Resolução No 66-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).

3. A ordem dos candidatos no sorteio será a de inscrição.
4. Os recursos referentes ao parecer conclusivo 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, 6 de dezembro
de 2019.

 
 
 

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


 
 

Jandaia do Sul, 08 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE PRUSCH ZUGE, COORDENADOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM
COMPUTACAO, em 08/12/2020, às 08:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3188133 e o código CRC DEFB3020.

Referência: Processo nº 23075.041917/2020-48 SEI nº 3188133

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

