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EDITAL N° 115, de 06 de outubro de 2015

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.

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante o contido no Decreto n° 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no DOU de 19
subsequente, faz saber que, no período de 07 de outubro a 18 de novembro de 2015 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 o Câmpus Campo Mourão da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), na Área/Subárea de Bioquímica /
Química de Alimentos e Química Orgânica, nos termos do Edital n° 052/2015 —CPCP-
CM —Abertura, cuja íntegra se encontra no endereço eletrônico www.utfpr.edu.br

1. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO

1.1A 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 n° 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.

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.

Adelaide Strapasson
Diretora de Gestão de Pessoas

Publicado no DOU

Data9M9AÍ.
Seção 3.
Folha....59.
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Edital n° 116, de 08 de outubro de 2015

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante Decreto n° 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no DOU de 19 de
maio de 2011, Portaria Interministerial n° 253. de 26/07/2011, publicada no DOU de 27
subsequente, c/c Portaria MEC n° 1.034. de 27/07/2011, publicada no DOU de 28
subsequente, faz saber que no período de 09 de outubro a 29 de outubro de 2015, na
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Campo Mourão, estarão abertas as
inscrições para o Processo Seletivo para o preenchimento de 07 (sete) vagas para o Cargo
de Professor do Magistério Federal - Substituto, nas áreas de Engenharia Civil /
Construção Civil, Química / Química Geral e Analítica, Pedagogia / Fundamentos

í da Educação, Letras/Língua Espanhola, Língua Portuguesa, Literaturas de Língua
Portuguesa, Comunicação, Engenharia Ambiental / Saneamento e Fenômenos de
Transporte, e Engenharia Elétrica / Microcontroladores, nos termos do Edital n°
011/2015-PS-CM-Abertura, cuja íntegra se encontra no endereço eletrônico
www.utfpr.edu.br

1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
1.1 Não ser docente vinculado à carreira do magistério federal de que trata a Lei n°
12.772/2012.

1.2 Atender aos requisitos do Anexo I.
1.3 Nos termos da Lei n° 8.745/93, fica impedido de assumir o candidato que já tenha tido
vínculo com a Administração, sob a égide da Lei n° 8.745/93, nos últimos 24 meses.
1.4 Não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente
conforme Lei n° 8.112/90.

1.5 No caso de acumulação de cargos, possuir carga horária compatível com a proposta no
Anexo I.

Adelaide Strapasson
Diretora de Gestão de Pessoas

Publicado no DOU

Data£U.Q/.l£
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EDITAL N° 117, de 09 de outubro de 2015

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 ASSISTENTE A.

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante o contido no Decreto n° 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no DOU de 19
subsequente, faz saber que, no período de 13 de outubro a 11 de novembro de 2015 estarão
abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao provimento de 03
(três) cargos da Carreira do Magistério Federal, categoria funcional de Professor do Magistério
Superior, Classe A, denominação Assistente A, para atender o Campus Santa Helena da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), nas Áreas/Subáreas de Computação/
Inteligência Artificial, Computação/ Computação Gráfica, Realidade Virtual e

C Reconhecimento de Padrões, e de Computação/Computação Móvel e Jogos, nos termos
do Edital n° 053/2015 - CPCP - SH - Abertura, cuja íntegra se encontra no endereço
eletrônico www.utfpr.edu.br

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 n° 8.112/90;
W 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.

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.

Publicado no DOU

Data.l3/.»9./..lS
Seção Ik.
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Adelaide Strapasson
Diretora de Gestão de Pessoas
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Diretoria de Gestão de Pessoas UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

EDITAL N° 118, de 20 de outubro de 2015

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 "ASSISTENTE A".

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
consoante o disposto no Decreto n° 7.485, de 18 de maio de 2011, publicado no Diário Oficial
da União de 19 subsequente, faz saber que, no período de 22 de outubro de 2015 a 12 de
novembro de 2015, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e
Títulos, destinado ao provimento de 06 (seis) cargos da Carreira do Magistério Federal,
categoria funcional de Professor do Magistério Superior, "Classe A", denominação "Assistente
A" para atender o Câmpus Dois Vizinhos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), nas Áreas/Subáreas de Ciência da Computação/DesenvolvimentoWeb, Interação
Humano-Computador e Dispositivos Móveis; Ciência da Computação/Engenharia de
Software; Ciência da Computação/Redes de Computadores, Segurança em Sistemas
Computacionais e Programação Distribuída; Engenharia Elétrica/Eletrotécnica; Engenharia
Química/Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química; e Engenharia
Química/Tecnologia Química, nos termos do Edital n° 054/2015 - CPCP - DV -
ABERTURA, cuja íntegra se encontra no endereço eletrônico www.utfpr.edu.br

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 Ministério de

Educação (MEC) e de pós-graduação de curso credenciado pela CAPES
exigidos para o cargo a 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 n° 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.

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.

ADELAIDE STRAPASSON
Publicado no DOU Diretora de Gestão de Pessoas

Data^./).9./í.5..
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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICAFEDERALEJOPARANÁ

EDITAL N° 119, de 20 de outubro de 2015

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, DENOMINAÇÕES ASSISTENTE A E
ADJUNTO A.

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante o contido no Decreto n° 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no DOU
de 19 subsequente, faz saber que, no período de 21 de outubro de 2015 a 15 de novembro
de 2015 estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos,
destinado ao provimento de 06 (seis) cargos da Carreira do Magistério Federal, categoria
funcional de Professor do Magistério Superior, Classe A, denominações Assistente A, nas
Áreas/Subáreas de Engenharia Civil/ Estruturas, e Engenharia Elétrica/ Sistemas de
Energia Elétrica, e Adjunto A, nas Áreas/Subáreas de Engenharia Civil/ Estradas,
Transportes e Topografia, Engenharia Civil/ Construção Civil/ Materiais de Construção e
Instalações Hidráulicas, Engenharia Civil/ Geotecnia, e Engenharia Química/ Engenharia
de Processos Químicos, para atender o Câmpus Apucarana da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR), nos termos do Edital n° 055/2015 - CPCP - AP - Abertura,
cuja íntegra se encontra no endereço eletrônico www.utfpr.edu.br

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 n° 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.

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.

Adelaide Strapasson
Diretora de Gestão de Pessoas

Publicado no DOU

Daiaê:\.l.)9.l.^
Seção 3
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Ministério da Educação
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Diretoria de Gestão de Pessoas UTFpr
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EDITAL N° 120, de 21 de outubro de 2015

CONCURSO PUBLICO 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.

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante o contido no Decreto n° 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no DOU de 19
subsequente, faz saber que, no período de 23 a 26 de outubro de 2015 estarão abertas as
inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao provimento de 02 (dois)
cargos da Carreira do Magistério Federal, categoria funcional de Professor do Magistério Superior,
Classe A, Adjunto A, para atender aos Campus Toledo e Santa Helena da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), na Área/Subárea de Libras, nos termos do Edital n°

£ 056/2015 - CPCP— Abertura, cuja íntegra se encontra no endereço eletrônico
www.utfpr.edu.br

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 n° 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.

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.

Publicado no DOU

Data$W£/A5.
?>Seção rr.
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Adelaide Strapasson
Diretora de Gestão de Pessoas
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Edital n° 121, de 23 de outubro de 2015

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,

consoante Decreto n° 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no DOU de 19 de maio de 2011, Portaria

Interministerial n° 253, de 26/07/2011, publicada no DOU de 27 subsequente, c/c Portaria MEC n° 1.034, de

27/07/2011, publicada no DOU de 28 subsequente, faz saber que no período de 26 de outubro a 18 de

novembro de 2015, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Toledo, estarão abertas as

inscrições para o Processo Seletivo para preenchimento de 03 (três) vagas para Professor do Magistério

Federal Substituto, nas áreas de CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS / Administração, MATEMÁTICA / Cálculo e

Geometria Analítica, e QUÍMICA / Química Orgânica, nos termos do Edital n° 009/2015 -PS-TD-Abertura,

W cuja íntegra se encontra no endereço eletrônico www.utfpr.edu.br

1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

1.1 Não ser docente vinculado à carreira do magistério federal de quetrata a Lei n° 12.772/2012.

1.2 Atender aos requisitos do Anexo I.

1.3 Nos termos da Lei n° 8.745/93, fica impedido de assumir o candidato que já tenha tido vínculo com a

Administração, soba égide da Lei n° 8.745/93, nos últimos 24meses.

1.4 Não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente conforme Lei n° 8.112/90.

1.5 No caso de acumulação de cargos, possuir carga horária compatível com a proposta no Anexo I.

^^^^

slaide StrapíAdelaide Strapasson
Diretora de Gestão de Pessoas

Publicado no DOU
Data.^/.l.O/JS
Seção j}.
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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEOERAL DO PARANÁ

EDITAL N° 122, de 28 de outubro de 2015

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO
DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO FEDERAL - CLASSE A - DENOMINAÇÃO ADJUNTO
A.

Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante a autorização expedida pelos Ministros do Planejamento, Orçamento e
Gestão e da Educação contida no Decreto n° 7.485, de 18/05/2011, publicado no DOU de
19 subsequente, faz saber que, no período de 05 de novembro de 2015 a 29 de
novembro de 2015, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e
Títulos, destinados ao provimento de 01 (um) cargo da Carreira do Magistério Federal,
categoria funcional de Professor do Magistério Superior - Classe A - Denominação Adjunto
A, para atendera Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Francisco Beltrão,
na área/subárea de Engenharia Química/ Modelagem, Simulação e Otimização
de Processos Químicos, nos termos do Edital n° 057/2015 - CPCP-FB - Abertura,
cuja íntegra se encontra no endereço eletrônico www.utfpr.edu.br

01. 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 a que irá
concorrer, conforme Anexo I, com validade nacional;

e) possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo;
f) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
g) 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 n° 8.112/90;

h) não receber proventos de aposentadoria ou cargo em atividade que
caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI,
da Constituição Federal;

i) não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-
gerente, na forma da lei.

O Concurso terá validade de 1 (um) ano, a contar da data de publicação de
sua homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual
período, mediante ato próprio da autoridade competente.

„ _ _ ,.. Adelaide StrapassonPubhcado nouuo ^^ de Gest_o de Pessoas
DataíÃ7./.í9./.í>.

Seção 3.
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EDITAL N° 123, de 28 de outubro de 2015

UWVOTSIOAOETECNOLÓGICAFEDERALDO PAftAMÁ

CONCURSO PUBLICO 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 ASSISTENTE A.

Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante o contido no Decreto n° 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no DOU de
19 subsequente, faz saber que, no período de 29 de outubro de 2015 a 22 de novembro de
2015 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 Assistente A, para atender o Câmpus Toledo da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), na Área/Subárea de ENGENHARIA
CIVIL / Geotecnia, nos termos do Edital n° 059/2015 - CPCP - TD - Abertura, cuja

f íntegra se encontra no endereço eletrônico www.utfpr.edu.br

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 n° 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, daConstituição Federal.

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.

Publicado no DOU
Data5fl/AQ./lS.
Seção 3
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Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Diretoria de Gestão de Pessoas UTFpr
UNIVERSIDADE TECWOLOGICA FEDERAL DO PARAKA

EDITAL N° 124, de 28 de outubro de 2015

CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DA

CARREIRA DO MAGISTÉRIO FEDERAL, NA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR - CLASSE A, DENOMINAÇÂOS ASSISTENTE A.

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante o contido no Decreto n° 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no DOU de
19 subsequente, faz saber que, no período de 29 de outubro a 18 de novembro de 2015 estarão
abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao provimento de
02 (dois) cargos da Carreira do Magistério Federal, categoria funcional de Professor do
Magistério Superior, Classe A, Assistente A, para atender aos Câmpus Toledo e Santa Helena
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), na Área de Libras, nos termos do

f Edital n° 060/2015 — CPCP— Abertura, cuja íntegra se encontra no endereço eletrônico
www.utfpr.edu.br

1. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO

1.1A 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
f cargo público federal, prevista no artigo 137, parágrafo único, da Lei n° 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.

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.

Publicado no DOU
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Adelaide Strapasson
Diretora de Gestão de Pessoas



Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Diretoria de Gestão de Pessoas UTtpr
UWVFRSIOADETECNC DGirAH-DFRALQQ PARANÁ

EDITAL N° 125, de 28 de outubro de 2015

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.

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante o contido no Decreto n° 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no DOU de 19
subsequente, faz saber que, no período de 1 a 22 de novembro de 2015 estarão abertas as
inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao provimento de 03 (três) cargos
da Carreira do Magistério Federal, categoria funcional de Professor do Magistério Superior, Classe
A, denominação Adjunto A, para atender o Câmpus Londrina da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná (UTFPR), nas Áreas/Subáreas de Engenharia de Produção; Engenharia de

r Produção / Gestão de Pessoas; e Engenharia / Engenharia de Materiais e Materiais
Metálicos, nos termos do Edital n° 051/2015 - CPCP - LD - Abertura, cuja íntegra
se encontra no endereço eletrônico www.utfpr.edu.br

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, conformeAnexo 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;

í 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 n° 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.

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 próprioda autoridade competente.
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