
                                                                                                              

 
A Comissão Julgadora do Concurso Público para provimento de 02 (duas) vagas para o cargo de 
professor da Carreira do Magistério Superior, Classe A, Adjunto A, Nível 1, em regime de trabalho de 
Dedicação Exclusiva, para o Departamento de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia do Setor de 
Ciências Biológicas da UFPR, Área de Conhecimento: Fisioterapia Neurofuncional da Infância e 
Adolescência e Área de Fisioterapia na Saúde Coletiva. Edital n.º 398/18-PROGEPE. Divulga:  

Departamento de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia 
Setor de Ciências Biológicas - Universidade Federal do Paraná 
Endereço: Avenida Coronel Francisco Heráclito dos Santos, 100 

Centro Politécnico – Jardim das Américas – Curitiba – PR - CEP: 81531-980 
Telefone: (041) 3361-1568 - E-mail: dpr.fisioterapia@ufpr.br 
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EDITAL 002/2019 – CJ – DPRF/BL – CRONOGRAMA INICIAL E LOCAL DAS PROVAS 

A Comissão Julgadora do Concurso Público, instituída pelo Edital 11/19 – BL, consubstanciada na 

Resolução 66-A/16-CEPE, torna público o cronograma inicial das provas, conforme abaixo. Este 

cronograma estará sujeito a alterações conforme o número de candidatos presentes no concurso e 

número de candidatos não eliminados. 

Local de provas 

Salvo se houver a publicação de novo edital, a sessão pública de abertura do concurso e as provas 

serão realizadas no Anfiteatro 10 do prédio do Setor de Ciências Biológicas – Av. Coronel Francisco 

Heráclito dos Santos, 100, Centro Politécnico, UFPR, bairro Jardim das Américas, Curitiba, Paraná. 

Cronograma inicial 

Dia 08 de abril de 2019 (segunda-feira) 

9:00h – Sessão pública de abertura do concurso. Todos os candidatos inscritos deverão comparecer. 
O candidato que estiver ausente no momento da abertura do concurso não poderá realizar as provas 
previstas neste edital, conforme artigo 25 da Resolução 66 
A-16/CEPE – UFPR. Imediatamente após a abertura do concurso, a comissão julgadora se reunirá 
para organizar a lista de pontos para sorteio da prova escrita e a lista de pontos da prova didática. 

9:20h – Divulgação da lista de pontos para a prova escrita e critérios de avaliação; divulgação da 

lista de pontos da prova didática e critérios de avaliação. 

9:30h – Sorteio do ponto para a prova escrita (pelo primeiro candidato inscrito presente). 

9:30 às 10:30h – Período para consulta de material bibliográfico (vedada a utilização de meios 

eletrônicos). 

10:30 às 13:30h – Realização da Prova Escrita. 

13:30 às  15:00h - Intervalo para almoço. 

15:00h – Leitura da prova escrita pela ordem de inscrição dos candidatos. Cada candidato realizará 
a leitura de sua prova. 
 
O cronograma para as demais datas será divulgado pela banca durante a realização do concurso.  
 

Curitiba, 25 de março de 2019. 

 
Prof. Dr. Rafael Gomes Ditterich  

    Presidente  


