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Diretoria de Gestão de Pessoas
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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

EDITAL n° 018, de 01 de março de 2016
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, em conformidade com as disposições estabelecidas pelo Decreto n° 7.862/12, de
08/12/12, Portaria n° 08 - GM/MP, de 07/01/13, e Orientação Normativa SEGEP/MP N° 1, de
10/01/13, resolve:

1. tornar pública a relação dos aposentados e/ou pensionistas que terão o
pagamento do provento e/ou benefício de pensão suspenso por motivo de não atendimento
à convocação e respectiva notificação para realizar o recadastramento anual, no mês do
aniversário:
Nome

Matrícula

João Batista de Andrade

392991

Tipo

CPF
283.621.289-68

aposentado

2. o restabelecimento do pagamento do provento e/ou do benefício de

pensão fica condicionado ao recadastramento mediante comparecimento pessoal do

interessado na Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, na Av. Brasil n° 4232,

Medianeira-PR, portando documento oficial de identificação original com foto e CPF,
conforme arts. 5oe 6o da ON SEGEP n° 1, publicada no Diário Oficial da União de 14/01/2013;

2.1.

o(s)

crédito(s)

do(s)

pagamento(s)

restabelecido(s)

será(ão)

efetivado(s) na primeira folha de pagamento disponível para inclusão;
3. na hipótese de moléstia grave ou de impossibilidade de locomoção do

aposentado e/ou pensionista deverá ser solicitada visita técnica, por meio do telefone (45)

3240-8165, para comprovação de vida do titular do benefício, ficando o pagamento
restabelecido provisoriamente até que seja realizada a visita;

4. no ato do contato deverá ser informado o endereço completo e telefone
para contato do aposentado e/ou pensionista;

5. os casos em que o aposentado e/ou pensionista residam fora da cidade

de Medianeira/PR, serão analisados individualmente, mantendo-se a suspensão até a
efetivação do recadastramento.

Adelaide Strapasson
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UKWERSIDACETECNOLÓGICAFEDERAL DO PAJUWÁ

EDITAL N° 019, de 03 de março de 2016

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.
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 06 de março de 2016 a 10 de abril de 2016 estarão
abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao provimento de 1

(um) cargo da Carreira do Magistério Federal, categoria funcional de Professor do Magistério
Superior, Classe A, Denominação Assistente A, para atender o Câmpus Medianeira da Universidade

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), na Área de Sistemas de Potência e Controle, nos termos
do Edital n° 008/2016 - CPCP - MD - 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.
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Diretora de Gestão de Pessoas
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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Edital n° 020, de 07 de março de 2016
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 08 a 15 de março de 2016, na Universidade

Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Curitiba, estarão abertas as inscrições para o
Processo Seletivo para Professor Substituto para o preenchimento de 02 (duas) vagas para

a carreira de Professor do Magistério Federal, na área de Matemática/Álgebra Linear e Cálculo
Avançado, nos termos do Edital n° 003/2016-PS-CT-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.
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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Edital n° 021, de 08 de março de 2016
A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante ao Decreto n° 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no DOU de 19
subsequente, a 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 março a 23 de março de 2016, 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 COMPUTAÇÃO / Análise e Projeto de
Sistemas

OO,

Construção

de

Algoritmos,

ENGENHARIA

CIVIL

/

Estruturas,

e

MATEMÁTICA / Cálculo Diferencial e Integral e Cálculo Numérico, nos termos do Edital n°
002/2016-PS-TD-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.
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EDITAL n° 022, de 11 de março de 2016

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná, consoante 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 14/03/2016 a 31/03/2016, na Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Cornelio Procopio, localizada na Avenida
Alberto Carazzai, 1640, Centro, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo
para Professor Substituto para o preenchimento de 01 (uma) vaga para a carreira de

Professor do Magistério Federal, na área de Engenharia Elétrica/ Eletrônica, nos
termos do Edital N° 002/2016 - PS - CP - 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,
compatível com a proposta no Anexo I.

Adelaide Strapasson
Diretora de Gestão de Pessoas
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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

EDITAL n° 023, de 14 de março de 2016

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 15 de março a 06 de abril 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, Assistente A, para atender ao Campus Toledo

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), na Área de Libras, nos termos
do Edital n° 010/2016 - CPCP - TD - 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.
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UNIVERSIDADETECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Edital n° 024, de 17 de março de 2016

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 21 de março de 2016 a 10 de abril de 2016, na
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Medianeira, estarão abertas as
inscrições para o Processo Seletivo para Professor Substituto para o preenchimento de 04
(quatro) vagas para a carreira de Professor do Magistério Federal, nas áreas/subáreas de

Computação/ Algoritmos, Programação Orientada a Objetos e Engenharia de Software,
Filosofia / Sociologia, Física/ Geral, e Matemática / Estatística, nos termos do Edital n°

003/2016-PS-MD-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
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EDITAL N° 025, de 18 de março de 2016

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná, consoante a autorização contida no Decreto n° 7.232/2010, de 19 de julho de
2010, publicada no DOU de 20 subsequente, faz saber que, no período de 19 de março a
17 de abril de 2016, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas para
provimento de 09 (nove) vagas, para os cargos de Assistente em Administração,
Assistente Social, Bibliotecário/ Documentalista, Médico/ Medicina do Trabalho e

Pedagogo, integrantes do Plano de Carreira dos Técnico-Administrativos em Educação,
para atender aos Câmpus da UTFPR de Curitiba, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Pato
Branco, Ponta Grossa e Santa Helena, nos termos do edital n° 006/2016 - CPCP -

ABERTURA, cuja íntegra se encontra no endereço eletrônico www.utfpr.edu.br
1. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

1.1. A investidura do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:

a. ter sido aprovado e classificado em concurso público na forma definida neste Edital,
seus Anexos, e suas eventuais retificações;

b. possuir o nível de escolaridade exigido para o cargo a que concorre, conforme o Anexo
I do edital, e, nos casos em que se aplica, diploma ou certificado reconhecidos pelo MEC;
c. quando especificado, comprovar o registro em conselho de classe;

d. ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade estrangeira,
apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil;
e. estar em gozo dos direitos políticos;

f. estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
g. possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo;
h. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

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

j. 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, de 11/12/1990:

k. apresentar declaração de que não percebe proventos de aposentadoria ou exerce cargo
em atividade que caracterize acumulação ilícita de cargos e, no caso de licitude, que há
compatibilidade de horários , na forma do artigo 37. inciso XVI, da Constituição Federal.

O concurso terá validade de 01 (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 Strapasson
Diretora de Gestão de Pessoas
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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICAFEDERALDO PARANÁ

EDITAL N° 026, de 18 de março de 2016

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná, consoante a autorização contida no Decreto nQ 7.232/2010. de 19 de julho de
2010, publicada no DOU de 20 subsequente, faz saber que no período de 19 de março a
17 de abril de 2016, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas para
provimento de 02 (duas) vagas, para o cargo de Técnico de Laboratório/ Área, integrante
do Plano de Carreira dos Técnico-Administrativos em Educação, para atender os Câmpus
da UTFPR de Apucarana e Santa Helena, nos termos do edital n° 007/2016 - CPCP -

ABERTURA, cuja íntegra se encontra no endereço eletrônico www.utfpr.edu.br
1. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

1.1. A investidura do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:

a. ter sido aprovado e classificado em concurso público na forma definida neste Edital,
seus Anexos, e suas eventuais retificações;

b. possuir o nível de escolaridade exigido para o cargo a que concorre, conforme o Anexo
I do edital, e, nos casos em que se aplica, diploma ou certificado reconhecidos pelo MEC;
c. quando especificado, comprovar o registro em conselho de classe;

d. ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade estrangeira,
apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil;
e. estar em gozo dos direitos políticos;

f. estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
g. possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo;
h. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

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

j. 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, de 11/12/1990:

k. apresentar declaração de que não percebe proventos de aposentadoria ou exerce cargo
em atividade que caracterize acumulação ilícita de cargos e, no caso de licitude, que há
compatibilidade de horários, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

O concurso terá validade de 01 (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 Strapasson
Diretora de Gestão de Pessoas
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Edital n° 027, de 21 de março de 2016
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 22 de março a 3 de abril de 2016, na
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Londrina, estarão abertas as
inscrições para o Processo Seletivo para o preenchimento de 02 (duas) vagas para a
carreira de Professor do Magistério Federal - Substituto, nas áreas de Educação/História

da
Educação,
Política e
Gestão
Educacional,
e
Tecnologia
de
Alimentos/Operações Unitárias em Alimentos, nos termos do Edital n° 002/2016PS-LD-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
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Edital n° 028, de 21 de março de 2016
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 22 de março

a 14 de abril de 2016, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus
Dois Vizinhos, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para
Professor Substituto para o preenchimento de 01 (uma) vaga para a carreira de
Professor do Magistério Federal, na área de Agronomia/Fitossanidade, nos

termos do Edital n° 002/2016 - PS - DV - 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
aLein0 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.
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EDITAL N° 029, de 22 de março de 2016

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 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 23/03/2016 a 13/04/2016, 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 Câmpus Guarapuava da UTFPR, nas Áreas/Subáreas de Engenharia Civil/Estruturas
Metálicas/Estruturas de Madeiras, Engenharia Civil/Processos Construtivos, e Tecnologia em

Manutenção Industrial/Gestão da Manutenção, nos termos do Edital n° 009/2016 - CPCP - GP 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)
f)
g)

possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo;
possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;
não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente, na

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°

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.

forma da lei;

8.112/90;

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.
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Edital n° 030, de 29 de março de 2016

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 30 de março de 2016 a 10 de abril de 2016,
na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Campo Mourão, estarão abertas
as inscrições para o Processo Seletivo para o preenchimento de 01 (uma) vaga para a
carreira de Professor do Magistério Federal - Substituto, na área de Engenharia Elétrica
/ Circuitos Elétricos e Eletrônicos, nos termos do Edital n° 002/2016-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
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Edital N° 031, de 29 de março de 2016

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 30 de março de 2016 a 24 de abril
de 2016, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Pato Branco,
estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Professor Substituto
para o preenchimento de 02 (duas) vagas para a carreira de Professor do
Magistério Federal, nas áreas de Ciências Contábeis, e Civil/ Mecânica dos

Solos, Fundações, Fundamentos de Engenharia de Segurança no Trabalho, nos
termos do Edital n° 002/2016-PS-PB-Abertura, cuja íntegra se encontra noendereço
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 sóciogerente conforme Lei n° 8.112/90.

1.5 No caso de acumulação de cargos, possuir carga horária compatível com a
proposta no Anexo I.
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EDITAL N° 032, de 31 de março de 2016
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 28 de março a 27 de abril 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 Cornelio Procopio da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR), na Área/Subárea de Engenharia Elétrica/ Eletrônica, nos
termos do presente Edital n° 013/2016 - CPCP - CP - Abertura, cuja íntegra se encontra no
endereço eletrônico www.utfpr.edu.br
1. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO

1.1 Ainvestidura 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 administradorou sócio-qerente 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.
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