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EDITAL Nº 011/2016 – CPCP – CT – Abertura  
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DA CARREIRA 
DO MAGISTÉRIO FEDERAL, NA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO 
SUPERIOR - CLASSE A, DENOMINAÇÃO ADJUNTO A. 
 
De ordem do Magnífico Reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, consoante o contido no Decreto 
nº 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no DOU de 19 de maio de 2011, torno público que, no período de 07 
de setembro a 09 de outubro de 2016, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e 
Títulos, destinado ao provimento de 01 (um) cargo da Carreira do Magistério Federal, categoria funcional de 
Professor do Magistério Superior, Classe A, denominação Adjunto A, para atender ao Câmpus Curitiba da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), na Área/Subárea especificada no Anexo I, nos termos do 
presente Edital. 
 
1. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
1.1 A investidura do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade estrangeira, apresentar comprovante 
de permanência definitiva no Brasil; 
b) Estar em gozo dos direitos políticos; 
c) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Ser portador de diploma de graduação reconhecido pelo MEC e de pós-graduação de curso credenciado 
pela CAPES exigidos para o cargo que irá concorrer, conforme Anexo I, com validade nacional; 
e) Possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo; 
f) Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
g) Não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente, na forma da lei; 
h) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público 
federal, prevista no artigo 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90; 
i) Não receber proventos de aposentadoria ou exercer cargo/emprego público que caracterizem acumulação 
ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 
1.2 Os títulos de pós-graduação obtidos no exterior deverão, obrigatoriamente, estar revalidados no Brasil. 
1.3 Os documentos comprobatórios dos requisitos fixados nos subitens precedentes deverão ser apresentados 
após a aprovação do candidato, por ocasião da convocação para assumir o cargo. 
1.4 Além dos documentos comprobatórios citados no subitem anterior, o candidato, quando convocado para 
assumir o cargo, deverá apresentar todos os documentos constantes na página da UTFPR, no link 
http://www.utfpr.edu.br/servidores/portal/carreira-e-remuneracao/ingresso-no-cargo. 
1.4.1 Para os candidatos que não possuem nacionalidade brasileira, a documentação solicitada, conforme 
subitem 1.4, será informada no momento da convocação para assumir o cargo. 
1.5 A comprovação dos requisitos se dará somente com a apresentação do documento original e cópia simples, 
ou mediante cópia autenticada em cartório. 
1.6 Anular-se-ão, sumariamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o candidato não comprovar 
que, no ato da investidura no cargo, satisfazia os requisitos constantes dos subitens 1.1 e 1.2. 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
2.1 A inscrição deverá ser efetuada pela Internet, no endereço eletrônico http://goo.gl/Po66KP, das 08 (oito) 
horas do dia 07/09/2016 às 20 (vinte) horas do dia 09/10/2016 (horário de Brasília). 
2.2  Após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá imprimir a GRU (Guia de Recolhimento 
da União), e pagá-la em qualquer Banco, até o dia 10/10/2016. 
2.2.1 Pagamentos efetuados no exterior podem ser feitos via SWIFT, utilizando os códigos BRASBRRJBSA, IBAN 
001160710001705008, até o dia 10/10/2016. 
2.2.1.1 O candidato que realizar o pagamento via SWIFT deverá encaminhar, obrigatoriamente, o comprovante 
da transação para o e-mail dimop@utfpr.edu.br, até o dia 11/10/2016.  
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2.3  Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos 
os requisitos exigidos para a participação no Concurso Público, pois a taxa, uma vez paga, só será restituída em 
caso de revogação ou anulação plena do Concurso. 
2.3.1 Caso o candidato não tenha acesso à Internet, poderá efetuar a inscrição no período de 12/09/2016 a 
09/10/2016, nos dias úteis, no horário das 09 (nove) horas às 17 (dezessete) horas (horário de Brasília), na 
Divisão de Recrutamento e Movimentação de Pessoas (DIMOP), da UTFPR – Câmpus Curitiba, sita na Avenida 
Sete de Setembro, 3165 – Centro – Curitiba – PR. 
2.4  A UTFPR não se responsabiliza por solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros 
fatores externos que impossibilitem a transferência de dados.  
2.5  Caso ocorram problemas técnicos no servidor da Internet que atende a UTFPR, no último dia das inscrições, 
o prazo será prorrogado até às 17 (dezessete) horas (horário de Brasília), do dia 10/10/2016.  
2.6 A UTFPR reserva-se o direito de anular as inscrições realizadas com dados incompletos, incorretos, 
ausentes ou inidôneos no formulário de inscrição, bem como os pagamentos da taxa de concursos (GRU) que 
tenham sido efetuados fora do prazo especificado no subitem 2.2, ou ainda, em que os dados tenham sido 
digitados incorretamente pelo candidato ou pelo agente bancário. 
2.7 A listagem dos candidatos inscritos no certame será divulgada no dia 17/10/2016 (horário de Brasília), na 
página do concurso, em http://goo.gl/Po66KP. 
2.8 É vedada a inscrição condicional ou por correspondência. 
2.9 A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as condições estabelecidas 
para a realização do concurso, dentre elas as constantes do presente Edital. 
2.10 O candidato que necessitar de condições especiais para realização da prova deverá informá-las no 
formulário de inscrição online, para que a Comissão Organizadora possa verificar sua pertinência. Caso não o 
faça no momento da inscrição, perderá o direito de exigir tais condições no dia da prova.  
2.10.1 Quando couber, será solicitado ao candidato, que requerer atendimento especial, laudo médico 
informando o número da classificação internacional de doenças – CID e a necessidade especial requerida. 
2.11 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato que, na forma 
do Decreto nº 6.593, de 02/10/2008, estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – CADÚNICO – e for membro de família de baixa renda. 
2.12 O candidato interessado em solicitar a isenção de pagamento de taxa deverá fazê-lo no período 
improrrogável do dia 07/09/2016 a 02/10/2016, procedendo da seguinte forma: 
a) preencher todos os campos obrigatórios no formulário de inscrição; 
b) marcar a opção Sim no campo referente à isenção da taxa de inscrição do formulário de inscrição; 
c) inserir o Número de Identificação Social (NIS) no campo indicado no formulário; 
d) conferir os dados e imprimir a GRU gerada no momento da inscrição, guardando-a como comprovante de 
inscrição, nela observando o respectivo código de acesso e o número do protocolo de inscrição para uso futuro. 
2.13 Serão desconsiderados os pedidos de isenção, na forma do subitem anterior, quando: 
e) o campo NIS tenha sido deixado vazio no formulário de inscrição; 
f) o NIS indicado seja inválido ou inexistente; 
g) o NIS não seja correspondente ao nome e CPF do candidato que solicita a inscrição. 
h) o candidato preencher corretamente o número do NIS, porém, deixar de assinalar a opção Sim no campo 
referente à isenção da taxa de inscrição; 
i) a inscrição tiver sido feita fora do prazo estabelecido no subitem 2.12. 
2.14 A Comissão Permanente de Concurso Público não receberá pedidos de correção, alteração ou inserção 
de dados após a efetivação do pedido de inscrição. Caso necessite, o candidato deverá inutilizar a GRU e código 
de acesso e fazer uma nova inscrição, observado o prazo disposto no subitem 2.12. 
2.15 A simples solicitação não garante ao interessado a isenção do pagamento da taxa de inscrição. 
2.16 Após o encerramento do prazo estabelecido no subitem 2.12, a Comissão Permanente de Concurso 
Público analisará as solicitações de isenção que se enquadrem nos termos dos subitens anteriores, submetendo 
os dados ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que, com base nas informações 
cadastradas pelo candidato no CADÚNICO, indicará se o candidato preenche ou não os requisitos para a 
concessão da isenção da taxa de inscrição. 
2.17 Os pedidos de isenção deferidos e indeferidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS) serão divulgados no dia 05/10/2016, até às 18 (dezoito) horas (horário de Brasília), no endereço 
eletrônico do concurso (http://www.utfpr.edu.br/concursos), onde constará o número da inscrição dos candidatos 
requerentes, classificados em uma lista de pedidos deferidos e outra de indeferidos. 
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2.18 O candidato cuja solicitação de isenção tiver sido indeferida poderá efetivar sua inscrição no concurso 
efetuando o pagamento da taxa conforme o previsto no subitem 2.2. 
2.19 Não caberá recurso contra o indeferimento do pedido de isenção. 
 
3. DAS PROVAS 
3.1 O Concurso constará das seguintes provas: 
a) de Produção Intelectual, de caráter classificatório e eliminatório;  
b) de Desempenho de Ensino, de caráter classificatório; 
c) de Defesa de Projeto de Pesquisa, de caráter classificatório; 
3.2 As Provas de Desempenho de Ensino e a Defesa do Projeto de Pesquisa poderão ser realizadas em língua 
inglesa, à critério do candidato, que deverá indicar a opção no momento do preenchimento da Ficha Cadastral, 
disponível no Anexo III, e encaminhá-la conforme disposto no subitem 4.4. 
3.3 O candidato poderá realizar a Prova de Desempenho de Ensino e a Defesa do Projeto de Pesquisa, de 
maneira não presencial, por meio do sistema WebConf da RNP. Para a utilização desse sistema, será requerido 
o Adobe Connect 8.2. Detalhes de instalação disponíveis no link: https://portal.rnp.br/web/servicos/tutoriais. 
3.3.1 A solicitação para realização das provas por meio do sistema WebConf da RNP deverá ser feita na Ficha 
Cadastral (Anexo III), que será encaminhada à Comissão Permanente de Concurso Público, conforme disposto 
no subitem 4.4. 
3.3.2 Para a realização das provas via sistema WebConf da RNP, o candidato deverá contar com conexão de 
alta velocidade e com banda suficiente para atender a apresentação. 
3.3.3 É obrigatória a imagem do candidato durante as provas, devendo o candidato providenciar uma câmera 
web de boa qualidade. 
3.3.4 No dia 08/11/2016, os candidatos aprovados na Prova de Produção Intelectual e que optaram por realizar 
a Prova de Desempenho de Ensino e a Defesa do Projeto de Pesquisa por meio do sistema WebConf da RNP 
deverão participar da realização de testes e familiarização com a ferramenta. Os procedimentos e horários da 
ambientação de cada candidato serão informados juntamente com o Resultado da Prova de Produção Intelectual, 
conforme disposto no subitem 4.8. 
3.3.5 Os candidatos que não optaram por fazer as provas via sistema WebConf da RNP deverão realizar as 
provas presenciais, na cidade de Curitiba/PR, de acordo com o ensalamento a ser divulgado conforme subitem 
4.8.  
3.4 A ausência do candidato a qualquer das provas ou etapa do concurso implicará sua exclusão do certame. 
3.5 Não haverá, sob qualquer justificativa, segunda chamada para as provas. 
3.6 A UTFPR poderá reagendar a data da prova na ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça a sua 
realização. 
3.7 Em todas as provas programadas para o Concurso, os candidatos deverão apresentar-se com antecedência 
mínima de 20 (vinte) minutos.  
3.8 Para os candidatos que farão as provas por webconferência, a conexão será estabelecida com antecedência 
mínima de 20 (vinte) minutos do início da apresentação. 
 
4. DA PROVA DE PRODUÇÃO INTELECTUAL 
4.1  Todos os candidatos que realizarem a inscrição, conforme disposto no subitem 2.7, serão submetidos à Prova 
de Produção Intelectual. 
4.2  A comprovação dos itens a serem pontuados na Prova de Produção Intelectual deverá ser encaminhada 
conforme subitem 4.4. 
4.2.1. Juntamente com os documentos comprobatórios o candidato deve preencher e encaminhar o Anexo IV. 
4.3  Na avaliação da Prova de Produção Intelectual serão atribuídos os seguintes valores: 
4.3.1 Artigos em revistas científicas de circulação nacional e/ou internacional: 
a) Qualis A1: 15 pontos por artigo;  
b) Qualis A2: 12 pontos por artigo;  
c) Qualis B1: 10 pontos por artigo;  
d) Qualis B2: 05 pontos por artigo; 
e) JCR acima de 2.0: 15 pontos por artigo; 
f)   JCR de 1.0 até 1,99: 12 pontos por artigo; 
g) JCR de 0,3 até 0,99: 10 pontos por artigo, até o limite de 30 pontos; 
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4.3.1.1 A comprovação deverá ser feita por meio de quadro com a referência bibliográfica completa das 
publicações (indicando todos os autores) e o número D.O.I. (Artigos que não possuam D.O.I. e que não sejam 
rastreáveis não serão pontuados).  Os candidatos devem apresentar juntamente com os documentos para a 
Prova de Produção Intelectual: 1) último Qualis da revista, referente a área Engenharias IV (verificar no site da 
CAPES https://sucupira.capes.gov.br/); ou 2) comprovante JCR da revista. Em ambos os casos (Qualis ou JCR) 
o comprovante deve ser a impressão da tela e deve incluir a URL da página. A banca reserva o direito de cancelar 
os pontos de publicações referentes a livros e artigos que não possuem corpo editorial.  
4.3.1.2 Para fins de pontuação de que trata o subitem 4.3.1, somente serão considerados os trabalhos produzidos 
a contar de 2011, sendo que não serão pontuados artigos publicados em anais ou proceedings de conferências.  
4.3.2 Publicações de livros e capítulos de livros técnicos escritos em língua inglesa e publicado por editora 
internacional: 
a) Livro técnico internacional com ISBN: 10 pontos por livro, até o limite de 10 pontos; 
b) Capítulo de livro técnico internacional com ISBN: 5 pontos por capítulo, até o limite de 15 pontos. 
4.3.2.1 Livro e Capítulo de livro devem ser comprovados por meio dos elementos pré-textuais (capa, índice, ficha 
catalográfica do livro e as páginas que comprovem que o candidato é autor).  
4.3.2.2 Somente serão aceitos livro e capítulo de livro na língua inglesa e com no máximo 2 (dois) autores 
(incluindo o candidato).  
4.3.3 Relação dos projetos em que o candidato aparece como coordenador ou vice-coordenador, financiados 
por órgãos internacionais e/ou órgãos públicos (CNPq, CAPES, FINEP, Comunidade Europeia, etc.): 
a) Coordenador ou vice-coordenador de projeto financiado por empresa ou agências nacionais: 10 pontos por 
projeto, até o limite de 30 pontos; 
b) Coordenador ou vice-coordenador de projeto financiado por empresas ou agências internacionais: 15 pontos 
por projeto; 
4.3.3.1 A comprovação deverá ser feita por meio de cópia das cartas de aprovação, bem como do comprovante 
de conclusão, se for o caso, ou outro documento que comprove que o projeto foi financiado, executado ou que 
está em execução, tanto no que se refere aos órgãos nacionais como internacionais. 
4.3.4 Orientação de dissertação de mestrado e de tese de doutorado: 
a) Orientação concluída: 10 pontos por orientando de Doutorado, até o limite de 40 pontos; 
b)  Orientação concluída: 5 pontos por orientando de Mestrado, até o limite de 20 pontos; 
4.3.4.1 A comprovação se dará por meio da cópia da capa, do resumo e da página que contém a assinatura da 
banca examinadora. 
4.3.5 Comprovante de tempo de exercício de magistério: 
a) Comprovante de tempo de exercício de magistério no Brasil ou no Exterior: 5 pontos por ano, até o limite de 
25 pontos. 
4.3.6 Proficiência em língua inglesa, por meio dos seguintes testes reconhecidos internacionalmente, até o limite 
de 30 pontos: TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing 
System), CAE (Certificate in Advanced English) - Cambridge Level Four, CPE (Certificate of Proficiency in English) 
- Cambridge Level Five.  
4.3.6.1 A equivalência entre a pontuação dos testes será aplicada conforme tabela disponível no Anexo V. 
4.3.6.2 Candidatos oriundos de países cuja língua materna seja o inglês ou candidatos que obtiveram o título de 
doutor em países de língua inglesa não necessitam comprovar a proficiência e receberão a pontuação máxima 
conforme indicado no Anexo V.   
4.3.6.3 A comprovação da proficiência deverá ser feita conforme disposto no subitem 4.4, alínea “d”. 
4.3.6.4 Para fins de pontuação de que trata o subitem 4.3.6, somente serão considerados os certificados obtidos 
a contar de 2011. 
4.4 No período de 10/10/2016 até às 23h do dia 19/10/2016 (horário de Brasília), os candidatos relacionados 
conforme subitem 2.7 deverão enviar link de compartilhamento, contendo os arquivos para download relacionados 
abaixo, para o e-mail dimop@utfpr.edu.br, em formato PDF, com o assunto 
Edital_011_2016_CPCP_CT_Documentos_PPI_Nome do Candidato: 
a) 1° Item: Anexo III (Ficha Cadastral); 
b) 2º Item: Currículo Lattes completo e atualizado para candidatos brasileiros e Curriculum Vitae para candidatos 
estrangeiros; 
c) 3º Item: Anexo IV (Tabela de Pontuação das Produções); 
d) 4º Item: Certificado do teste de proficiência; ou página (s) do Passaporte em que constem os dados pessoais 
e o país de nascimento, no caso de candidato oriundo de país cuja língua materna seja o inglês; ou cópia do 
Diploma de Doutor, no caso de candidato que obteve o título de doutor em país de língua inglesa. 
e)  5º Item em diante: Documentos comprobatórios dispostos na ordem da tabela disponível no Anexo IV. 
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4.4.1 Caso o candidato envie mais de um e-mail até o encerramento do prazo disposto no subitem 4.4, será 
considerado o e-mail com a data mais recente. 
4.4.2 Documentos encaminhados fora do prazo previsto no subitem 4.4 serão desconsiderados. 
4.5 O candidato com a maior pontuação na Prova de Produção Intelectual, conforme Anexo IV, receberá nota 
100 e a pontuação dos demais candidatos será calculada proporcionalmente, tendo como referência a nota do 
primeiro colocado. 
4.6 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de notas e selecionados de acordo com a 
quantidade estabelecida no Anexo I. 
4.7  Serão considerados aprovados na Prova de Produção Intelectual os candidatos que obtiverem nota mínima 
igual ou superior a 30 (trinta), após a aplicação do cálculo proporcional disposto no subitem 4.5. 
4.8  O Resultado da Prova de Produção Intelectual, bem como a convocação para as Provas de Desempenho de 
Ensino e de Defesa de Projeto de Pesquisa, serão divulgados até às 18h no dia 31/10/2016 (horário de Brasília). 
 
5 DA PROVA DE DESEMPENHO DE ENSINO 
5.1  Para a Prova de Desempenho de Ensino estarão convocados os candidatos na quantidade prevista no Anexo 
I, desde que tenham obtido a nota mínima exigida para a aprovação na Prova de Produção Intelectual prevista 
no subitem 4.7. 
5.1.1 Caso ocorram empates na Prova de Produção Intelectual, serão convocados todos os candidatos que 
obtiverem a mesma nota do último candidato classificado entre os aprovados dentro do limite de vagas previstas 
no Anexo I. 
5.2 Os candidatos não convocados para a Prova de Desempenho de Ensino estarão automaticamente excluídos 
do certame. 
5.3 A Prova de Desempenho de Ensino será realizada no dia 10/11/2016, com início às 09h (horário de 
Brasília), obedecendo ao critério de ordem alfabética, conforme cronograma a ser divulgado no sítio da UTFPR, 
na página do concurso, juntamente com o resultado da Prova de Produção Intelectual de que trata o subitem 
4.8. 
5.4 A Prova de Desempenho de Ensino consistirá em uma aula, presencial ou por meio do sistema de WebConf 
da RNP, perante a Banca Examinadora de, no máximo, 40 (quarenta) minutos, com a finalidade de avaliar a 
competência do candidato em ministrar aula com habilidade, conhecimento e atitude.  
5.5 Na Prova de Desempenho de Ensino a Banca Examinadora avaliará: 
a) Planejamento/Plano de aula; 
b) Conteúdo: claro, objetivo, estimulante, consistente e de acordo com o plano de aula; 
c) Metodologia e recursos didáticos utilizados; 
d) Desenvolvimento: introdução e contextualização, relevância do tema, explicação, síntese e conclusão; 
e) Domínio das bases conceituais; 
f) Profundidade e amplitude do conteúdo abordado; 
g) Uso de analogias e exemplos; 
h) Comunicação: gesticulação, movimentação, linguagem, voz, ritmo, contato visual e interação; 
i) Autocontrole e segurança; 
j) Motivação e entusiasmo. 
5.5.1 Cada um dos critérios a serem avaliados terá pontuação de até 10 pontos. 
5.6  Após a apresentação, o candidato será arguido pela banca examinadora por um tempo máximo de 30 
minutos. 
5.7  Será disponibilizado, ao candidato que fará a prova presencial, quadro, giz ou caneta e projetor multimídia. 
Outros recursos que o candidato deseje utilizar deverão ser providenciados e instalados por ele, sob sua inteira 
responsabilidade. 
5.8  O candidato que fizer a prova pelo sistema WebConf da RNP deverá providenciar e instalar todos os 
recursos que utilizará, sob sua inteira responsabilidade. 
5.9 O tema para a Prova de Desempenho de Ensino (PDE) deverá ser escolhido pelo candidato dentre os pontos 
constantes do programa da respectiva Área/ Subárea que consta no Anexo II. 
5.10  Todos os candidatos habilitados para participarem da Prova de Desempenho de Ensino deverão entregar à 
Banca Examinadora um Plano de Aula em três vias idênticas contendo: 
a) Identificação do tema; 
b) Identificação dos pré-requisitos; 
c) Objetivos; 
d) Desenvolvimento do tema; 
e) Metodologia de avaliação; 
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f) Referências. 
5.10.1  O candidato que optar por prova presencial deverá entregar o plano de aula ao se apresentar para a Prova 
de Desempenho de Ensino, nos locais e horários estabelecidos. 
5.10.2  O candidato que optar por prova pelo sistema WebConf da RNP deverá enviar link de compartilhamento 
contendo o plano de aula, para o e-mail dimop@utfpr.edu.br, até 24 (vinte e quatro) horas antes do prazo previsto 
para o início da sua Prova de Desempenho de Ensino. 
5.11 A Prova de Desempenho de Ensino ocorrerá em sessão pública e haverá gravação de voz. 
5.12 Fica vedada a entrada e saída de espectadores durante a apresentação dos candidatos, sendo defeso ao 
público arguir quaisquer deles 

 
6. DA DEFESA DO PROJETO DE PESQUISA 
6.1 Para a Defesa do Projeto de Pesquisa estarão convocados os candidatos na quantidade prevista no Anexo 
I, desde que tenham obtido a nota mínima exigida para a aprovação na Prova de Produção Intelectual prevista 
no subitem 4.7. 
6.2 A Defesa do Projeto de Pesquisa poderá ser realizada de forma presencial ou por meio do sistema WebConf 
da RNP, perante a banca examinadora. 
6.3 A Defesa do Projeto de Pesquisa consistirá em exposição oral do candidato, por no máximo 40 minutos, de 
um Projeto de Pesquisa que demonstre o estado da arte, trabalhos já realizados, publicações relacionadas com 
o projeto e plano de trabalho para os próximos 05 (cinco) anos, indicando claramente propostas consistentes 
que viabilizem, após o credenciamento no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática 
Industrial, orientações de Doutorado e Mestrado. 
6.4 O link de compartilhamento, contendo o Projeto de Pesquisa dos candidatos aprovados na Prova de 
Produção Intelectual, deverá ser enviado até às 23h do dia 07/11/2016 (horário de Brasília), para o e-mail 
dimop@utfpr.edu.br, em formato PDF, com o assunto Edital_011_2016_CPCP_CT_Link_PPI_Nome do 
Candidato.  
6.5 Após a apresentação, o candidato será arguido pela banca examinadora por um tempo máximo de 30 
minutos. 
6.6  O Projeto de Pesquisa será avaliado quanto a sua exequibilidade técnica, científica, viabilidade econômica 
e quanto ao alinhamento a uma ou mais das seguintes linhas de pesquisa: 
a) Engenharia Hospitalar; 
b) Sensores e instrumentação de aplicação biomédica; 
c) Informática aplicada a biomedicina. 
6.7  Na Defesa do Projeto de Pesquisa a Banca Examinadora avaliará: 
a) Mérito, originalidade e relevância do projeto para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no 
País; com pontuação de até 30 pontos; 
b) Adequação da metodologia proposta; com pontuação de até 20 pontos; 
c) Experiência prévia do candidato na área do projeto de pesquisa, considerando sua produção científica ou 
tecnológica relevante, nos últimos cinco anos; com pontuação de até 30 pontos; 
d) Coerência e adequação entre a capacitação e a experiência da equipe do projeto aos objetivos, atividades e 
metas propostos; com pontuação de até 10 pontos; 
e) Adequação do orçamento aos objetivos, atividades e metas propostas; com pontuação de até 10 pontos. 
6.8  A Defesa do Projeto de Pesquisa será realizada no dia 11/11/2016, com início às 09h (horário de Brasília), 
obedecendo-se ao critério de ordem alfabética, conforme cronograma a ser divulgado no sítio da UTFPR, na 
página do concurso, juntamente com o resultado da Prova de Produção Intelectual de que trata o subitem 4.8. 
6.9  A Defesa do Projeto de Pesquisa ocorrerá em sessão pública e haverá gravação de voz. 
6.10 Fica vedada a entrada e saída de espectadores durante a apresentação dos candidatos, sendo defeso ao 
público arguir quaisquer deles 

 
7. DA AVALIAÇÃO 
7.1 Será constituída uma Banca Examinadora, encarregada da elaboração, aplicação e avaliação das provas, 
composta de um mínimo de 03 (três) membros designados pelo Reitor da UTFPR. 
7.2. As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
 
8. DA APROVAÇÃO 
8.1  Serão considerados aprovados os candidatos cuja média aritmética entre as notas de todas as provas seja 
igual ou superior a 70 (setenta). 
 

mailto:dimop@utfpr.edu.br
mailto:dimop@utfpr.edu.br
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9 . DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
9.1 Para obtenção da classificação final dos candidatos aprovados, utilizar-se-á a média ponderada, atribuindo-
se peso 4 (quatro) à Prova de Produção Intelectual, peso 3 (três) à Prova de Desempenho de Ensino e peso 3 
(três) à Defesa do Projeto de Pesquisa. 
9.2 Em caso de empate entre dois ou mais candidatos terão preferência aqueles com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos, conforme dispõe o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 10.741/2003. Persistindo o empate 
ou em caso de não haver candidato na situação prevista no dispositivo legal em comento, terá preferência para 
efeito de desempate o candidato que, na seguinte ordem: 
1. Obtiver maior número de pontos na Prova de Produção Intelectual; 
2. Obtiver maior número de pontos na Prova de Defesa do Projeto de Pesquisa; 
3. Obtiver maior número de pontos na Prova de Desempenho de Ensino; 
4. For o mais idoso. 
5. Atender às condições do art. 440 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.689/2008. 
 
10 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
10.1 O resultado de cada etapa e o resultado final do Concurso serão divulgados pela Comissão Permanente 
de Concurso Público em Edital afixado na Divisão de Recrutamento e Movimentação de Pessoas (DIMOP) do 
Câmpus Curitiba da UTFPR e disponibilizado no endereço eletrônico http://www.utfpr.edu.br/concursos. 
10.2 O candidato poderá obter vista das pontuações obtidas na Prova de Produção Intelectual, Prova de 
Desempenho de Ensino e na Defesa do Projeto de Pesquisa, mediante solicitação, por escrito, após a divulgação 
do resultado de cada etapa.  
10.2.1  A vista de prova poderá ocorrer em reunião a ser agendada, de forma presencial ou por meio do sistema 
WebConf da RNP. 
10.3 O prazo para solicitação de vista de Prova será concomitante ao prazo destinado à interposição de recurso, 
conforme estabelecido no subitem 10.4, mediante requerimento formal ou, para o caso daqueles que optaram em 
fazer as provas pelo sistema WebConf da RNP, a solicitação deverá ser encaminhada para o e-mail 
dimop@utfpr.edu.br. 
10.4 Será admitido recurso, devidamente fundamentado, indicando com precisão os pontos a serem 
examinados, mediante requerimento dirigido à Comissão Permanente de Concurso Público da UTFPR e 
protocolizado na Divisão de Recrutamento e Movimentação de Pessoas (DIMOP), sita à Avenida Sete de 
Setembro, 3165, Bloco J, Piso Superior, Centro, Curitiba, PR, ou pelo compartilhamento de link por meio do e-
mail dimop@utfpr.edu.br, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da publicação do resultado de cada 
etapa. 
10.5 Os recursos serão apreciados pela Comissão Permanente de Concurso Público e decididos pelo Reitor no 
prazo de 4 (quatro) dias úteis. O resultado estará à disposição dos interessados na Divisão de Recrutamento e 
Movimentação de Pessoas (DIMOP) da UTFPR – Câmpus Curitiba. 
10.6 O resultado do Concurso Público, uma vez homologado pelo Reitor, será publicado por meio de Edital no 
Diário Oficial da União, que se constituirá no único documento capaz de comprovar a habilitação do candidato. 
 
11 DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS HABILITADOS 
11.1 O provimento do cargo dar-se-á na Classe A da Carreira do Magistério Federal, na categoria funcional de 
Professor do Magistério Superior, denominação “Adjunto A”, de que trata a Lei nº 12.772/2012, no regime de 
trabalho de Dedicação Exclusiva, com a remuneração correspondente e definida em Lei, no Regime Jurídico de 
que trata a Lei nº 8.112/90. 
11.1.1 São atividades das Carreiras e Cargos Isolados do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal 
aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, 
chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além daquelas previstas em legislação específica. (Art. 
2º, caput, da Lei nº 12.772/2012). 
11.2 Os candidatos habilitados serão nomeados rigorosamente de acordo com a classificação obtida, 
consideradas as vagas existentes ou que venham a existir na carreira do Magistério Federal, de que trata a Lei 
nº 12.772/2012, na área do Concurso e/ou em outras correlatas, do Quadro de Pessoal da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Curitiba, devendo ministrar aulas em todos os níveis de ensino da 
UTFPR. 
11.2.1 Além da Área/Subárea para a qual foi nomeado, o candidato deverá, eventualmente, assumir aulas de 
Área/Subárea correlata, desde que possua qualificação para isso. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm
http://www.utfpr.edu.br/concursos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7596.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm


 

    8 

 

  

11.3 A classificação do candidato não assegurará o direito ao seu ingresso automático no cargo para o qual se 
habilitou, mas apenas a expectativa de nele ser investido. A UTFPR reserva-se o direito de chamar os habilitados 
na medida das necessidades da Administração. 
11.4 O provimento do cargo fica condicionado à apresentação de todos os documentos originais comprobatórios 
dos requisitos relacionados nos subitens 1.1 e 1.2, bem como a obtenção de atestado favorável em exame de 
aptidão física e mental, de caráter eliminatório. 
11.5 A aptidão física e mental para o cargo será avaliada com base em: 
 I - Exames  

a. hemograma completo; 
b. glicemia; 
c. urina tipo 1 (EAS); 
d. creatinina; 
e. colesterol total e triglicérides (lipidograma); 
f. AST (TGO); 
g. ALT (TGP); 
h. citologia oncótica – papanicolau (mulheres); 
i. PSA (homens acima de 50 anos); 
j. mamografia (mulheres acima de 50 anos); 
k. raios X de tórax PA e perfil; 
l. pesquisa de sangue oculto nas fezes – método imunocromatográfico (homens e mulheres, acima de 50 

anos); 
m. eletrocardiograma. 

II - Atestados 
a. cardiológico (levar eletrocardiograma);  
b. oftalmológico;  
c. psiquiátrico. 

11.6 Os atestados indicados no item II, alíneas “a”, “b” e “c” do subitem anterior deverão ser emitidos por médicos 
das respectivas especialidades, em consulta com profissional de escolha do candidato habilitado e deverão estar 
em conformidade com os formulários específicos obtidos no link http://www.utfpr.edu.br/servidores/novo-
portal/carreira-e-remuneracao/Atestadodesaudeocupacional.pdf. 
11.7 Ao longo do processo admissional, ou consecutivamente a este, o candidato poderá, quando couber, a 
critério da administração, passar por avaliação realizada por psicólogo pertencente ao quadro da UTFPR, voltada 
a embasar ações institucionais de alocação e desenvolvimento de pessoas. 
11.7.1 São fatores impeditivos ao exercício do cargo as alterações patológicas em uma ou mais das seguintes 
funções psíquicas elementares: consciência, atenção, orientação, sensopercepção, afetividade, memória, 
pensamento. 
11.8 Os atestados citados no subitem 11.5, II deverão ter como resultado a expressão “apto” ou “inapto” para o 
exercício do cargo objeto de aprovação no concurso público. 
11.9 Os exames e atestados descritos no subitem 11.5 deverão ser apresentados ao clínico geral indicado pela 
UTFPR em data a ser especificada pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos de cada Câmpus. 
11.10 Não serão aceitos pedidos de remoção ou redistribuição e nem de alteração do regime de trabalho no 
período de três anos após o início do exercício, salvo por estrito interesse da Administração. 
11.11 A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente, 
eliminarão o candidato do Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
11.12 Após o provimento das vagas, objeto deste Edital, as listas de candidatos remanescentes aprovados neste 
certame poderão ser utilizadas para eventuais nomeações, para posse e exercício, nos diversos Câmpus da 
UTFPR ou por outras Instituições Federais de Ensino. 
11.13 Candidatos remanescentes poderão ser nomeados em vagas a serem providas em outro município onde 
exista câmpus da UTFPR, mediante consulta ao interessado, independentemente do local da aprovação. 
11.14 A negativa do interessado em assumir em câmpus diverso do qual realizou o concurso o manterá na lista 
de espera para o câmpus onde se encontra aprovado. 
11.15 A UTFPR poderá fazer o aproveitamento de candidatos aprovados em certames realizados por outras 
Instituições Federais de Ensino. 
11.16 As atividades serão desenvolvidas no Câmpus Curitiba da UTFPR em qualquer de suas sedes. 
 
 
 

http://www.utfpr.edu.br/servidores/novo-portal/carreira-e-remuneracao/Atestadodesaudeocupacional.pdf
http://www.utfpr.edu.br/servidores/novo-portal/carreira-e-remuneracao/Atestadodesaudeocupacional.pdf
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12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação do resultado 
final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante ato próprio da 
autoridade competente. 
12.2 A convocação dos candidatos habilitados para se manifestarem, em prazo determinado, sobre a aceitação 
ou não do cargo será feita por meio de correspondência registrada, não se responsabilizando a UTFPR pela 
mudança de endereço sem comunicação prévia, por escrito, por parte do candidato. 
12.3 O candidato convocado terá 03 (três) dias úteis para manifestar-se sobre a aceitação ou não do cargo e 
mais 03 (três) dias úteis para apresentar à Divisão de Recrutamento e Movimentação de Pessoas (DIMOP) a 
documentação exigida para a sua nomeação. 
12.4 O não pronunciamento do candidato habilitado no prazo estabelecido para esse fim facultará à 
Administração a convocação dos candidatos seguintes, sendo seu nome excluído do Concurso. 
12.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Concurso Público. 

 
 
 

Curitiba, 02 de setembro de 2016. 
 
 

Adelaide Strapasson 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO 

 
 

De acordo: 
 

Luiz Alberto Pilatti 
Reitor em Exercício  
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   Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Comissão Permanente de Concurso Público 
Avenida Sete de Setembro, 3165 – Centro – Curitiba – PR 

www.utfpr.edu.br – E-mail: dimop@utfpr.edu.br  

 
 

ANEXO I AO EDITAL Nº 011/2016 – CPCP – CT – Abertura 

 

Professor do Magistério Superior – Classe A, denominação Adjunto A 

 

Área/ Subárea VG PDE/DPP CH Requisitos 

Engenharia Biomédica/ Engenharia Médica 01 06 DE Doutorado.  

 

Legenda: 

VG: nº de vagas 

PDE/DPP – quantidade de candidatos a serem classificados para a Prova 

de Desempenho de Ensino e Defesa do Projeto de Pesquisa, 

CH: carga horária (em horas-aula semanais) 

T: turno (M: manhã; T: tarde; N: noite)  

DE: Dedicação Exclusiva 

 

 TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 228,00 

 

 

Titulação 
Dedicação Exclusiva (¹) 

Vencimento Retribuição por Titulação Total 

Doutorado R$ 4.234,77 R$ 4.879,90 R$ 9.114,67 

¹ O regime de Dedicação Exclusiva impede o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 

 

 

 

 

 

  

http://www.utfpr.edu.br/
mailto:dimop@utfpr.edu.br
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ANEXO II AO EDITAL Nº 011/2016 – CPCP – CT – Abertura 

 

ÁREA: ENGENHARIA BIOMÉDICA/ ENGENHARIA MÉDICA 
 

 

PROGRAMA 

 

1. Avaliação e aquisição de tecnologias médicas. 
2. Segurança elétrica no ambiente hospitalar. 
3. Gerenciamento de manutenção de equipamentos médico-hospitalares: preditiva, preventiva e 

corretiva; tipos de serviços.  
4. Sistemas informatizados para gerenciamento de equipamentos em ambientes médico-

hospitalares. 
5. Origem dos biopotenciais. 
6. Amplificadores e filtros para biopotenciais. 
7. Princípios de transdução e sensores para aplicações médica. 
8. Dispositivos terapêuticos e protéticos. 
9. Conceitos Básicos de Instrumentação Biomédica. 
10. Processamento de digital sinais biomédicos. 

 
 

REFERÊNCIAS 
A relação a seguir contempla as  referências consideradas elementares, o que não impede que outras sejam utilizadas. 

 

BRONZINO, Joseph D. (Ed.) Management of medical technology: a primer for clinical engineers. 

Boston: Butterworth-Heinemann, 1992. 451p. ISBN 0-7506-9252 9 

WEBSTER, J. G., COOK, A. M. (Eds.) Clinical Engineering: principles and practices. Englewood 

Cliffs: Prentice-Hall. 1979. 

WEBSTER, John G. (Ed.). Medical instrumentation: application and design. 4th ed. New York: J. 

Wiley, c2010. xix, 712 p. ISBN 9780471676003. 

GEDDES, L. A.; BAKER, L. E.. Principles of applied biomedical instrumentation/ L. A. Geddes, L. E. 

Baker . 3rd ed. New York: J. Wiley, c1989. 961p. ISBN 0-471-60899-8  

COBBOLD, Richard S. C.. Transducers for biomedical measurements: principles and applications. 

New York: John Wiley & Sons, c1974. 486 p. ISBN 0-471-16145-4 

http://www.utfpr.edu.br/
mailto:dimop@utfpr.edu.br
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ANEXO III AO EDITAL Nº 011/2016-CPCP-CT-Abertura 
 

 

FICHA CADASTRAL 

  

 

Candidato: ______________________________________________________________________ 

 

CPF nº:________________________________________Protocolo de Inscrição:______________ 

 

 

Solicito a realização das provas de desempenho de ensino e defesa do projeto de pesquisa 

no seguinte idioma: 

 

__ Português __ Inglês 

 

 

Marque a opção para realização das provas de desempenho de ensino e defesa do projeto de 

pesquisa: 

  

__ Sistema WebConf da RNP 

 

__ Presencial, no Câmpus Curitiba da UTFPR 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

_________________, __________de _______________ 2016 

(Localidade) 

 

 

http://www.utfpr.edu.br/
mailto:dimop@utfpr.edu.br


 

    13 

 

  

ch

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Comissão Permanente de Concurso Público 
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ANEXO IV AO EDITAL Nº 011/2016-CPCP-CT-Abertura 

TABELA DE PONTUAÇÃO DAS PRODUÇÕES - Professor Adjunto A, Classe A 

 
Candidato:.................................................................................................................................................. 

ITEM 

 

Pontos  Limite  
Pontos do 
Candidato 

Exclusivo 
UTFPR 

Validação 
da Banca  

Qualis A1: 15 pontos por artigo 

Somente trabalhos 
produzidos a partir de 

2011. 
 

15 não há    

Qualis A2: 12 pontos por artigo 12 não há    

Qualis B1: 10 pontos por artigo 10 não há   

Qualis B2: 05 pontos por artigo 5 não há   

JCR acima de 2.0: 15 pontos por artigo 15 não há   

JCR de 1.0 até 1,99: 12 pontos por artigo 12 não há   

JCR de 0,3 até 0,99: 10 pontos por artigo 10 30   

Livro técnico internacional com ISBN: 10 pontos por livro 10 10   

Capítulo de livro técnico internacional com ISBN: 05 pontos por 
capítulo 

5 15   

Coordenador ou vice-coordenador de projeto financiado por 
empresa ou agências nacionais: 10 pontos por projeto 

10 30   

Coordenador  ou vice-coordenador de projeto financiado por 
empresas ou agências internacionais: 15 pontos por projeto 

15 não há   

DOUTORADO: Orientação - 10 pontos por orientando de 
doutorado 

10 40   

MESTRADO: Orientação - 05 pontos por orientando de mestrado 5 20   

Exercício de Magistério no Brasil ou no exterior: 05 pontos por 
ano  

5 25   

Proficiência em Língua Inglesa: conforme 
anexo V 

Somente certificados obtidos a 
partir de 2011 

30   

TOTAL   

Uso Exclusivo UTFPR (Assinatura dos Membros da Banca Examinadora): 

 

http://www.utfpr.edu.br/
mailto:dimop@utfpr.edu.br
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ANEXO V AO EDITAL Nº 011/2016-CPCP-CT-Abertura 
 

 
TABELAS DE EQUIVALÊNCIA ENTRE OS TESTES DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS 

 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language); IELTS (International English Language Testing System); 
CAE (Certificate in Advanced English) - Cambridge Level Four; CPE (Certificate of Proficiency in English) - 
Cambridge Level Five. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Observação: Para fins de pontuação, somente serão considerados os certificados obtidos a contar de 2011. 

 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

ITP 

IELTS Cambridge 

Exam 

CEFR Pontuação 

Equivalente 

65-78 543-626 5.5-6.0 FCE B2 15 

79 - 95 627-677 6.5 - 7.0 CAE C1 20 

96 - 120 ------------ 7.5 - 9.0 CPE C2 30 

http://www.utfpr.edu.br/
mailto:dimop@utfpr.edu.br

