Edital nº 145/2018 – PROGEPE
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições, tendo em vista a
competência que lhe é conferida pela Portaria nº 2.590 de 26 de setembro de 1997, em
conjunto com o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná – NC/UFPR instituído em caráter permanente pela Portaria n.º 95–UFPR de 12/06/2002, RESOLVE:

1

Suspender a prova agendada para a data de 06/05/2018, especificamente para o cargo de
Nível Técnico previsto no item 2.2 do Edital nº 36.2018 para a cidade de Palotina, conforme
descrição do quadro abaixo:
Cargo de Nível Técnico

Cargo

Técnico de Laboratório/
Biologia.

Nº de
Nº de Nº de vagas
vagas
Nível de
Código
vagas concorrência Pessoas
classificação
geral
geral
com
deficiência
401

D

01

01

-

Nº de
vagas
para
Negros
-

2

A data para realização da prova será alterada para o dia 10/06/2018.

2.1

O comprovante de ensalamento para esta prova e cargo estará disponível no endereço
eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br), a partir do dia 06/06/2018.

3

A alteração de que trata este edital encontra fundamento no item 9.4 do Edital nº 36.2018
que diz: “A data de realização da prova poderá ser alterada ou a prova reaplicada em outra
data na ocorrência de fato que inviabilize sua realização ou que implique a sua anulação”.

4

A Prova Prática para este cargo, conforme previsão do item 12.1 do Edital nº 36.2018, será
suspensa e a classificação dos candidatos será obtida mediante o desempenho dos
candidatos na Prova Objetiva de Conhecimentos.

4.1

A lista classificatória final para o cargo de que trata este edital, será elaborada seguindo a
ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos na Prova Objetiva de Conhecimentos.

5

Especificamente para o cargo de que trata este edital, o cronograma será o discriminado
abaixo:
Comprovante de Ensalamento

06/06/2018

Realização da Prova Objetiva de Conhecimentos

10/06/2018

Disponibilização do Gabarito Provisório

10/06/2018

Interposição de Recursos Frente ao Gabarito Provisório

11 e 12/06/2018

Vistas e Interposição de Recursos Frente a Leitura do Cartão
Resposta

15/06/2018

Divulgação do Resultado Final

20/06/2018
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6

Para o cargo de que trata este Edital, o conteúdo programático será o mesmo aplicado para o
cargo de Técnico em Laboratório – Biologia / Curitiba.

7

Este Edital revoga disposições em contrário.

Curitiba, 30 de abril de 2018.

Douglas Ortiz Hamermüller
Pró-Reitor de Gestão de Pessoa
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