
 

 
 

Edital nº 370/2018 – PROGEPE 
 
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, e por 
delegação de competência do Magnífico Reitor da Universidade Federal do Paraná, conforme Portaria nº 2.590 
de 26/09/97, torna público, para conhecimento dos interessados, que fica retificado o Edital nº 369/18-
PROGEPE, a ser publicado na presente data, como se segue: 
 
 
Inclui-se o item abaixo: 
 
8.4.4 As questões objetivas terão o formato de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, 

das quais apenas uma deve ser assinalada. Em casos de dupla marcação, estas 
marcações serão consideradas como respostas erradas. 

 
 
 
Onde se lê: 
 
9.13 Na sala de provas e durante sua realização não será permitido ao candidato: 

a) manter em seu poder relógios, armas e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto 
identificável pelo detector de metais; 
b) usar bonés, gorros, chapéus e assemelhados; 
c) usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente 
será permitido quando indicado para o atendimento especial; 
d) levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo; 
e) comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta; 
f) portar carteira de documentos/dinheiro; 
g) usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por 
recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.16.5; 
h) emprestar de outro candidato quaisquer materiais para a realização da prova. 

 
9.13.2 Os dispositivos eletrônicos e demais itens com utilização proibida durante a realização 

da prova, após devidamente acondicionados, deverão permanecer embaixo da carteira 
ou no chão e o envelope de segurança destinado para este fim deve permanecer lacrado 
durante todo o período em que o candidato permanecer no ambiente de provas. 

 
 
13.3 Serão considerados para a Prova de Títulos os seguintes documentos: 
 

Títulos/Documentos – Jornalista Quantidade 
Pontuação 

Pontos Total

Doutorado na área objeto do concurso 1 0,8 0,8 

Doutorado fora da área objeto do concurso 1 0,7 0,7 

Mestrado na área objeto do concurso 1 0,5 0,5 

Mestrado fora da área objeto do concurso 1 0,4 0,4 

Especialização na área objeto do concurso 1 0,3 0,3 

Especialização fora da área objeto do concurso 1 0,2 0,2 

Segundo curso de graduação na área objeto do concurso 1 0,1 0,1 

Total 3,0 

 



 

 
 

 

Títulos/Documentos – Nutricionista Quantidade 
Pontuação 

Pontos Total

Doutorado na área objeto do concurso 1 0,9 0,9 

Doutorado fora da área do concurso 1 0,5 0,5 

Mestrado na área objeto do concurso 1 0,7 0,7 

Mestrado fora da área do concurso 1 0,3 0,3 

Especialização na área de Gestão em Serviços de 
Alimentação e Nutrição 

1 0,4 0,4 

Especialização em outras áreas da Nutrição 1 0,2 0,2 

Total 3,0 
 
Leia-se: 
 
 
9.13 Na sala de provas e durante sua realização não será permitido ao candidato: 

a) manter em seu poder relógios, armas e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto 
identificável pelo detector de metais; 
b) usar bonés, gorros, chapéus e assemelhados; 
c) usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente 
será permitido quando indicado para o atendimento especial; 
d) levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo; 
e) comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, 
lapiseiras, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta; 
f) portar carteira de documentos/dinheiro; 
g) usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por 
recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.16.5; 
h) emprestar de outro candidato quaisquer materiais para a realização da prova. 

 
 
9.13.2 Os dispositivos eletrônicos e demais itens com utilização proibida durante a realização 

da prova, após devidamente acondicionados, deverão permanecer embaixo da carteira 
ou no chão e o envelope de segurança destinado para este fim deve permanecer lacrado 
durante todo o período em que o candidato permanecer no ambiente de provas. Esse 
envelope de segurança, mesmo lacrado, não poderá permanecer no bolso do 
candidato. 

 
13.3 Serão considerados para a Prova de Títulos os seguintes documentos: 
 

Títulos/Documentos – Jornalista Quantidade 
Pontuação 

Pontos Total

Doutorado na área objeto do concurso 1 8 8 

Doutorado fora da área objeto do concurso 1 7 7 

Mestrado na área objeto do concurso 1 5 5 

Mestrado fora da área objeto do concurso 1 4 4 

Especialização na área objeto do concurso 1 3 3 

Especialização fora da área objeto do concurso 1 2 2 

Segundo curso de graduação na área objeto do concurso 1 1 1 

Total 30 



 

 
 

 

Títulos/Documentos – Nutricionista Quantidade 
Pontuação 

Pontos Total

Doutorado na área objeto do concurso 1 9 9 

Doutorado fora da área do concurso 1 5 5 

Mestrado na área objeto do concurso 1 7 7 

Mestrado fora da área do concurso 1 3 3 

Especialização na área de Gestão em Serviços de 
Alimentação e Nutrição 

1 4 4 

Especialização em outras áreas da Nutrição 1 2 2 

Total 30 
 

 
Curitiba, 03 de dezembro de 2018. 

 
 
 

Douglas Ortiz Hamermüller 
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

 
 



 

 
 

Edital nº 382/2018 – PROGEPE 
 
 
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, e por 
delegação de competência do Magnífico Reitor da Universidade Federal do Paraná, conforme Portaria nº 2.590 
de 26/09/97, torna público, para conhecimento dos interessados, que fica retificado o Edital nº 369/18-
PROGEPE publicado no DOU de 04/12/2018, seção 3, pág. 82 a 88, como se segue: 
 
 
Onde se lê: 
 

2.3 O cargo e a vaga abaixo, para alocação na Pró-Reitoria de Administração – PRA com 
atuação no Setor Litoral, na CIDADE DE MATINHOS é a seguinte: 

 
Cargo de Nível Superior 

 

Cargo Código 
Nível de 

classificação 

 
Nº de 
vagas 
geral 

 
Nº de vagas 

concorrência 
geral  

Nº de 
vagas 

Pessoas 
com 

deficiência 

Nº de 
vagas 
para 

Negros 

Nutricionista 501 E 01 01 - - 

 
Leia-se: 
 

2.3 O cargo e a vaga abaixo, para alocação na Pró-Reitoria de Administração – PRA com 
atuação no Setor Litoral (Município de Matinhos), Centro de Estudos do Mar e Mirassol (Pontal 
do Paraná) é a seguinte: 

 
Cargo de Nível Superior 

 

Cargo Código 
Nível de 

classificação 

 
Nº de 
vagas 
geral 

 
Nº de vagas 

concorrência 
geral  

Nº de 
vagas 

Pessoas 
com 

deficiência 

Nº de 
vagas 
para 

Negros 

Nutricionista 501 E 01 01 - - 
*O profissional exercerá, obrigatoriamente, as atividades nos Campi de Matinhos, Pontal do Paraná e Mirassol em conformidade com 
a demanda de cada setor. 

 
 

Onde se lê: 
 
12.7.2.1 Os questionamentos devem estar fundamentados exclusivamente com base no 

Conteúdo Programático e Bibliografia estabelecidos para o certame e apresentados em 
formulário específico, no período compreendido entre as 08h30min do dia 09 até as 
17h30min do dia 10/05/2019, por intermédio do site oficial do NC/UFPR 
(www.nc.ufpr.br). 

 
12.7.2.2 Os questionamentos devem apontar claramente, quais os critérios estabelecidos para a 

correção e atribuição da nota que não foram devidamente observados pela Banca 
Examinadora, fundamentando sua arguição conforme estabelece o subitem anterior. A 
fundamentação deverá obrigatoriamente ser embasada em alguma referência 
bibliográfica dentre as indicadas para o concurso. 



 

 
 

 
Leia-se: 

 
12.7.2.1 Os questionamentos devem estar fundamentados e apresentados em formulário 

específico, no período compreendido entre as 08h30min do dia 09 até as 17h30min do 
dia 10/05/2019, por intermédio do site oficial do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). 

 
12.7.2.2 Os questionamentos devem apontar claramente, quais os critérios estabelecidos para a 

correção e atribuição da nota que não foram devidamente observados pela Banca 
Examinadora, fundamentando sua arguição conforme estabelece o subitem anterior. 

 
Estas retificações entram em vigor na data de sua publicação revogando disposições em 

contrário. 
 
 

Curitiba, 12 de dezembro de 2018. 
 
 
 

Douglas Ortiz Hamermüller 
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

 
 

 


