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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
, , @cidade_unidade@/, CEP  

Telefone: - h�p://www.ufpr.br/ 
  

Edital nº 08/2021 - Setor Litoral/2021

Processo nº 23075.006622/2021-14

A Diretora do Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná, torna público o período de realização do Teste sele�vo de Provas de Análise de Currículo e
Didá�ca, abaixo relacionado:

 

PROGEPE 76/21(ra�ficado pelo edital PROGEPE 78/21)

Magistério Área de
conhecimento Matéria específica

Regime
de

Trabalho
Período de realização

Superior Serviço Social

Estágio Supervisionado em Serviço Social, Fundamentos Históricos, Teóricos e
Metodológicos do Serviço Social, Formação sócio-histórica do Brasil, Polícas

Públicas e Sociais, Projeto de Pesquisa e produção acadêmica em Serviço
Social, Movimentos sociais e Lutas identárias.

40 horas
semanais

O período de realização do Teste sele�vo de
Provas de Análise de Currículo e Didá�ca será de

12/04/2021 a 28/04/2021, conforme
cronograma a ser elaborado pela Comissão

Julgadora

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
As provas serão realizadas na sua totalidade de forma REMOTA na plataforma Microso� Teams da Universidade Federal do Paraná de acordo com Equipe de trabalho
aberta pela Banca examinadora e disponibilizada ao candidato através do e-mail informado no ato da inscrição.

 

As datas e os horários defini�vos para cada candidato realizar, DE MODO SÍNCRONO REMOTAMENTE, o sorteio de ponto e a prova didá�ca, serão divulgados, 
antecipadamente, por meio de novos editais nos quais os candidatos serão informados do link para a realização de cada etapa. 
A conec�vidade e os equipamentos a serem u�lizados são de responsabilidade exclusiva do candidato. A comissão julgadora não se responsabiliza pelos recursos
u�lizados pelos candidatos.

Documento assinado eletronicamente por ELISIANI VITORIA TIEPOLO, DIRETOR(A) DO SETOR LITORAL, em 08/04/2021, às 15:52, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3427786 e o código CRC 6DEAF6F4.
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