
Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

REITORIA
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 010/2018-CPCP-SH-RETIFICAÇÃO EDITAL DE ABERTURA /
ENSALAMENTO

 

A Presidente da Comissão Permanente de Concurso Público, por força da Portaria/UTFPR nº 2.015, de
20.10.2017 e considerando a paralisação nacional que provocou o desabastecimento de combus�vel e
dificultou a locomoção, RETIFICA o Edital n° 010/2018-CPCP-SH, conforme segue:

 
 

Onde se lê:

2.7 A par�r do dia 24/05/2018 o candidato deverá consultar sua inscrição, o ensalamento e o endereço
dos locais de prova, na página do concurso em portal.u�pr.edu.br/editais/concursos.

4.8 Os candidatos convocados deverão comparecer no dia 22/06/2018, no Câmpus Santa
Helena, em horário a ser divulgado juntamente com o Resultado Final Preliminar, para se submeter ao
Procedimento de Heteroiden�ficação.

4.11 O resultado provisório do Procedimento de Heteroiden�ficação será publicado na página do
concurso no dia 25/06/2018.

4.12.3 O resultado do recurso será divulgado na página do concurso no dia 02/07/2018 e a resposta
formal ao recurso será encaminhada individualmente, por e-mail.

6.1 A Prova Escrita será realizada no dia 27/05/2018, às 09 (nove) horas, em local constante do
ensalamento a ser divulgado conforme o subitem 2.7.

7.5 A Prova de Desempenho de Ensino será realizada entre os dias 12/06/2018 e 15/06/2018, em local e
horário a serem divulgados com o resultado da Prova Escrita.

8.3 A Prova de Memorial de Trajetória Acadêmica e Plano de Trabalho será realizada entre os dias 12 e
13/06/2018, em local e horário a serem divulgados com o resultado da Prova Escrita.

 

Leia-se:

2.7 A par�r do dia 07/06/2018 o candidato deverá consultar sua inscrição, o ensalamento e o endereço
dos locais de prova, na página do concurso em portal.u�pr.edu.br/editais/concursos.

4.8 Os candidatos convocados deverão comparecer no dia 29/06/2018, no Câmpus Santa
Helena, em horário a ser divulgado juntamente com o Resultado Final Preliminar, para se submeter ao
Procedimento de Heteroiden�ficação.

4.11 O resultado provisório do Procedimento de Heteroiden�ficação será publicado na página do
concurso no dia 02/07/2018 às 12 horas.

4.12.3 O resultado do recurso será divulgado na página do concurso no dia 04/07/2018 até às 18 horas e
a resposta formal ao recurso será encaminhada individualmente, por e-mail.



6.1 A Prova Escrita será realizada no dia 10/06/2018, às 09 (nove) horas, em local constante do
ensalamento a ser divulgado conforme o subitem 2.7.

7.5 A Prova de Desempenho de Ensino será realizada entre os dias 21/06/2018 e 22/06/2018, em local e
horário a serem divulgados com o resultado da Prova Escrita.

8.3 A Prova de Memorial de Trajetória Acadêmica e Plano de Trabalho será realizada entre os dias 21 e
22/06/2018, em local e horário a serem divulgados com o resultado da Prova Escrita. 

 

Os candidatos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição e que não puderem realizar a Prova
Escrita no dia 10/06/2018 poderão solicitar a devolução do valor referente à taxa de inscrição,
conforme Comunicado divulgado na página do concurso.

 

Permanecem inalterados os demais itens.

 

Documento assinado eletronicamente por SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA COMISSÂO,
em 05/06/2018, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0284726 e o código CRC
3F238D74.

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

