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COMISSAO JULGADORA DO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS,
PARA PROVIMENTO DE 01 (UMA) VAGA NA CARREIRA DO MAGISTfRIO DE
ENSINO SUPERIOR, NA CLASSE A, ADJUNTO A, NIVEL I, REGIME DB
TRABALHO DE 20 (VINTE HORAS) SEMANATS. AnrA DE CONHECTMENTO:
PATOLOGIA MOLECULAR HUMANA, DE QUE TRATA O EDITAL No 44lll4 -
PROGEPE. t

" 
EDITAL N" OI/2014 _ CRONOGRAMA E LOCAL DAS PROVAS

A Comissdo Julgadora do Concurso Pirblico, instituida pelo edital 53114 - BL, consubstanciada
na Resolugdo 24113-CEPE, toma pirblico o cronograma das provas, conforme abaixo. Este
cronograma est6 sujeito a alteragdes conforme nrimero de candidatos presentes no concurso e

nirmero de candidatos n6o eliminados.

Local de provas ' ...

Salvo se houver a publicagdo de novo edital dispondo de maneira distinta, todas as provas,
inclusive a sessdo priblica de abertura do concurso, ser6o realizadas na sala 129 do
Departamento de Patologia B6sica, no pr6dio do Setor de Ci6ncias Biol6gicas, cujo enderego 6:

Avenida Coronel Francisco Her6clito dos Santos, 100, bairro Jardim das Am6ricas, Curitiba,
Estado do Paran6.

CTonograma

Dia L6 de dezembro de 2014 (terca-fei{a)

07h:30min - Sessdo priblig de abeittlra do'.oncrr.so. Todos os candidatos inscritos deverdo
comparecer. O candidato ausente no momento da abertura do concurso ndo poderd rcahzar as

provas previstas neste edital, conforme artigo 26 da resolugdo 24113 - CEPE - UFPR.

08h:00 - A comissSo julgadora se reunirh para organizar a lista de pontos para sorteio da prova
escrita.

08h:15min - Dilulgag6o oral dos pontos organizados e sorteio pirblico do ponto comum a todos
os candidatos para realizagdo da prova escrita. O sorteio do ponto ser6 efetuado pelo primeiro
candidato inscrito. Os candidatos ter6o uma hora previamente d realizagdo da prova escrita para

realizar consulta de material bibliogr6fico e anotag6es feitas pelos pr6prios candidatos. E vedado
autilizagdo de meios eletr6nicos em qualquer etapa das provas.

08h;30 as th:3Omin - Periodo de consulta de material bibliogr6fico e anotag6es feitas pelos
pr6prios candidatos.

th:30min irs 13h:30min - Realizagdo da PROVA ESCRITA
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15h:30min - SessSo priblica de leitura da prova escrita para todos os candidatos. Cada candidato
rcalizard a leitura de sua prova.

A partir das 18h:30min - Hor6rio previsto para o inicio da divulgagdo dos resultados da
PROVA ESCRITA, com a dirulgagSo do nome dos candidatos aptoJ a rcalizar o sorteio da
PROVA DIDATICA. Nesse rno-into ser6o diwlgadgs os crit6rios da prova didatica (que ser6
sorteada no dia seguinte).

Dia 17 de dezgmhro de 2014 (quarta-feira)

O7h:30min_ SORTEIO DA PROVA DIDATICA
Os candidatos n6o eliminados na fase anterior deverao comparecet para o sorteio do ponto da
prova didritica. De hora em hora, segundo a ordem de inscrigdo e de acordo com o 
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conterii os nomes dos candidatos aprovados na PROVA ESCRITA serd realizado o sorteio. A
frnalizagdo desta fase depende do nfmero de candidatos n6o eliminados na prova escrita. A
execugdo da prova did6tica est6 previstapara olorrer 24h (vinte e quatro horas) ap6s o sorteio do
ponto pelo candidato. \

No t6rmino dos sorteios serd publicado em edital os horirios, candidatos e pontos
sorteados.

Dia 18 de dezembro de 2014 (quinta-feira)
7h:30min- Realizagdo da PROVA DIDATICA (de acordo com sorteio dos pontos e publicado
anteriormente em edital)

A partir das 18h:30. Hord'rio previsto para o infcio da divulgagdo dos resultados da pROVA
DIDATICA, com a divulgagdo do nome dos candidatos aptos a entregar a documentagdo para a
prova de an6lise de curriculos. 
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Dia 19 de dezembro de ?014 (Sexta-feira)
7h:30min ds 8h:00 - ENTREGA DA DOCUMENTAqAo rARA A pRoVA DE ANALISE DE
CURRICULO.

A partir das 14 horas - Inicio da sessfio priblica da PROVA DE DEFESA DE
CURRICULO. Segundo a ordem de inscrigdo dos candidatos presentes no certame.

Ap6s o tdrmino dessa prova e julgamento da mesma a Comiss6o Julgadora ir6 divulgar em
Sessdo Priblica o resultado final.
Todos os editais subsequentes ser6o publicados no quadro de editais no segundo andar do
Departamento de Patologia B6sica, em frente a secretaria do Departamento.

Curitiba,08 de Dezembro de2014. ewh#
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