
Nº 166, segunda-feira, 30 de agosto de 201076 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032010083000076

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

2 - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
2.1 - Área de Conhecimento/ Disciplina Museologia/Teoria Museo-
lógica
Resolução CONSEPE nº 3.475/2010

Candidatos Aprovados Média Final
1° lugar - Marcio Ferreira Rangel 8,2
2º lugar - Fátima Regina Nascimento 7,1

2.2 - Área de Conhecimento/Disciplina Organização do Conheci-
mento/ Representação Descritiva
Resolução CONSEPE no- 3.478/2010

Única Candidata Aprovada Média Final
Eliane Serrão Alves Mey 9,5

2.3 - Área de Conhecimento/ Disciplina Preservação/ Práticas de
Conservação/ Higienização de Coleções
Resolução CONSEPE nº 3.461/2010

Candidatos Aprovados Média Final
1° lugar - Márcia Almada 8,0
2º lugar - Miriam Andrea de Oliveira 7,7
3º lugar - Aline Rocha de Souza Ferreira de Castro 7,6

2.4 - Área de Conhecimento/Disciplina Serviço Social/ Redes So-
ciais
Resolução CONSEPE no- 3.452/2010

Única Candidata Aprovada Média Final
Lobelia da Silva Faceira 9,1

2.5 - Área de Conhecimento/ Disciplina Museologia e Comunicação/
Expografia
Resolução CONSEPE nº 3.462/2010

Candidatos Aprovados Média Final
1° lugar - Júlia Nolasco Leitão de Moraes 9,3
2º lugar - Claudia Maria Pinheiro Storino 9,0
3º lugar - Helena de Barros Ezequiel 7,9
4º lugar - Izabel Cristina Reis Mendes 7,3
5º lugar - Elisa Guimarães Ennes 7,2

MALVINA TANIA TUTTMAN

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO No- 1/2010

Processo: 205361/2010-52
Contratante: Universidade Federal da Integração Latino Americana -
CNPJ 11.806.275/0001-33

Contratada: Salvatel - Hotéis de Turismo Ltda. - EPP - CNPJ
79.198.990/0001-74
Objetivando: Prestação de serviços de hospedagem e alimentação
parcial, com vigência de 133 (cento e trinta e três) dias, destinados a
abrigar alunos da Universidade Federal da Integração Latino-Ame-
ricana - UNILA.
Valor do Contrato: R$ 651.700,00 (Seiscentos e cinqüenta e um mil e
setecentos reais).
Vigência: 18/08/2010 a 28/12/2010.
Data de assinatura: 18 de agosto de 2010.
Assina pela UNILA: Hélgio Henrique Casses Trindade - Reitor.
Assina pela Salvatel - Hotéis de Turismo Ltda. - EPP: Milton José
Salvatti - Representante Legal.

EXTRATO DE CONTRATO No- 162/2010

No- Processo: 101122/2009-91. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO PARANA -CNPJ Contratado: 00467916000156. Con-
tratado : MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DEEQUI-
PAMENTOS PARA LA. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
em diversos equipamentos médico hospitalares do Hospital de Clí-
nicas da UFPR. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência:
16/08/2010 a 15/08/2011. Valor Total: R$25.096,00. Fonte:
153000000 - 2010NE903333. Data de Assinatura: 16/08/2010.

(SICON - 27/08/2010) 153808-15232-2010NE900005

EXTRATO DE CONTRATO No- 164/2010

No- Processo: 102563/2009-18. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO PARANA -CNPJ Contratado: 53994497000177. Con-
tratado : UNISCIENCE DO BRASIL IND COM E -REPRESEN-
TACOES LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente, espec-
trofotômetro para ateder ao Hospital de Clínicas da UFPR. Fun-
damento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 23/08/2010 a 22/08/2011.
Valor Total: R$44.020,48. Fonte: 250154003 - 2010NE903337. Data
de Assinatura: 23/08/2010.

(SICON - 27/08/2010) 153808-15232-2010NE900005

EXTRATO DE CONTRATO No- 174/2010

No- Processo: 030079/2010-13. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO PARANA -CNPJ Contratado: 01083417000128. Con-
tratado : ARNOLDO GONCALVES DE ARAUJO ME -Objeto: Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços tercei-
rizados em lavagem, coleta, transporte, classificação, centrifugagem,
secagem, dobragem, montagem de "laps", montagem de pacotes de
compressa, formação de "rol", atendimento, entrega e distribuição de
roupas hospitalares, para o Hospital de Clínicas da UFPR. Funda-
mento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 13/08/2010 a 08/02/2011.
Valor Total: R$1.176.976,20. Fonte: 153000000 - 2010NE903351.
Data de Assinatura: 13/08/2010.

(SICON - 27/08/2010) 153808-15232-2010NE900005

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2010

Número do Contrato: 9/2010. No- Processo: 095052/2009-24. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA -CNPJ Con-
tratado: 06287596000139. Contratado : PIRAMIDE COMERCIO E
SERVICOS -EMPRESARIAIS LTDA-ME. Objeto: Aditar a cláusula
do valor do contrato original nº 009/2010, para 02 (dois) postos de
teleatendentes para o Hospital Veterinário do Setor de Ciências Agrá-
rias da UFPR, passando o valor global do contrato para 12 (doze)
meses de R$166.446,48 para R$196.709,76. Fundamento Legal: Lei
nº 8.666/1993. Vigência: 24/08/2010 a 20/01/2011. Data de Assi-
natura: 24/08/2010.

(SICON - 27/08/2010) 153079-15232-2010NE900226

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 184/2010

Objeto: - Contratação de Empresa especializada para prestação de
serviço para troca de vidros, com fornecimento de peças e acessórios
para o Hospital de Clínicas da UFPR Total de Itens Licitados: 00001
Edital: 30/08/2010 de 08h00 às 17h00 . ENDEREÇO: Rua Agostinho
Leão Junior 62_ou www.comprasnet.gov.br Alto da Gçória - CU-
RITIBA - PR . Entrega das Propostas: a partir de 30/08/2010 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
13/09/2010 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
rais: Custo xerográfico do edital R$15,00.

ANA WIECZOREK
Membro da Equipe de Apoio

(SIDEC - 27/08/2010) 153808-15232-2010NE900005

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2010

Processo: 043779/2008-45
Permitente: Universidade Federal do Paraná - UFPR - CNPJ
75.095.679/0001-49
Permissionário: Banco do Brasil S. A.
Objetivando: Aditar a cláusula de vigência e a cláusula do valor do
termo de permissão de uso original no- 06/2009.
Valor do Termo Aditivo: R$ 729,32 mensais.
Vigência: 23/07/2010 a 22/07/2011.
Data de assinatura: 23 de julho de 2010.
Assina pela UFPR: Paulo Roberto Rocha Kruger - Pró-Reitor de
Administração.
Assina pelo Permissionário: Andréia Moisés Paes.
Myrian Jussara Tullio - Gestão de Permissão de Uso.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços objetivando aquisição parcelada,
conforme a necessidade, de racks para o Centro de Computação
Eletrônica da UFPR. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico no-

171/2010. Processo: 009078/2010-00. Ata no- 260/2010, CNPJ:
09.465.579/0001-32, MAURICIO RUTHES-ME, itens 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 e 9, Valor Total R$ 586.200,00. Data de assinatura: 17/08/2010.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL No- 210, DE 26 DE AGOSTO DE 2010-PROGEPE
CONCURSO PÚBLICO

Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Uni-
versidade Federal do Paraná, conforme Portaria no- 2590 de 26/09/97,
e considerando o disposto no Decreto no- 6.944, de 21/08/09, na
Portaria MEC no- 1.134, de 02/12/09, publicado no Diário Oficial da
União de 03/12/09, na Portaria MP no- 124 de 15/03/10, publicada no
Diário Oficial da União de 16/03/10, na Portaria MEC no- 327 de
19/03/10, publicado no Diário Oficial da União de 22/03/10 e na
Portaria Normativa Interministerial MP/MEC no- 22, de 30/04/07 pu-
blicada no Diário Oficial da União de 02/05/07, retificada pela Por-
taria Normativa Interministerial MP/MEC no- 224, de 23/07/07 pu-
blicada no Diário Oficial da União de 24/07/07, retificada pela Por-
taria Normativa Interministerial MP/MEC no- 8, de 26/08/2008 pu-
blicada no Diário Oficial da União de 27/08/08, e Nota Técnica no-

01/07-DEDES/SESU/MEC, de 03/08/07, torno público que estarão
abertas as inscrições por 30 (trinta) dias, contados a partir da pu-
blicação no Diário Oficial da União do presente Edital, para pro-
vimento de cargos de professor da Carreira do Magistério Superior,
para o Quadro Permanente desta Universidade, sob o Regime Jurídico
Único dos Servidores Públicos Civis da União, Autarquias e das
Fundações Públicas e Federais em conformidade com a Lei no- 8 . 11 2
de 11 de dezembro de 1990, para os Setores e Departamentos de
Ensino abaixo especificados:

1 - DO CONCURSO
1.1 - Setor: Campus Palotina
1.1.1 - Direção do Campus Palotina
Área de Conhecimento: Química Analítica
Processo: 23075.022694/2010-48
Número de vagas: 01 (uma)
Número limite de candidatos habilitados: 05
Classe: Adjunto 1
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Titulação Mínima Exigida: Doutorado na área de conhe-

cimento ou áreas afins, obtidos na forma da lei.
Tipos de Provas: Escrita, Análise de Currículo, Didática e

Defesa da Produção Intelectual, todas de caráter eliminatório e clas-
sificatório.

Período provável de realização das provas: segunda quinzena
do mês de outubro de 2010, devendo o respectivo setor divulgar em
edital, as datas, locais e horários de realização das provas.

Remuneração Total: R$ 7.333,67 composta de: vencimento
básico R$ 2.318,71; retribuição por titulação R$ 3.916,88; gratifi-
cação específica do magistério superior R$ 1.098,08

Auxílio-Alimentação: R$ 304,00
Taxa de Inscrição: R$ 183,00
1.2 - Setor: Ciências da Terra
1.2.1 - Departamento: Geografia
Área de Conhecimento: Geografia Física
Processo: 23075.010786/2010-85
Número de vagas: 01 (uma)
Número limite de candidatos habilitados: 05
Classe: Adjunto 1
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Titulação Mínima Exigida: Graduação em Geografia, com

Doutorado em Geografia, obtidos na forma da lei.
Tipos de Provas: Escrita, Análise de Currículo, Didática e

Defesa da Produção Intelectual, todas de caráter eliminatório e clas-
sificatório.

Período provável de realização das provas: segunda quinzena
do mês de outubro de 2010, devendo o respectivo setor divulgar em
edital, as datas, locais e horários de realização das provas.

Remuneração Total: R$ 7.333,67 composta de: vencimento
básico R$ 2.318,71; retribuição por titulação R$ 3.916,88; gratifi-
cação específica do magistério superior R$ 1.098,08

Auxílio-Alimentação: R$ 304,00
Taxa de Inscrição: R$ 183,00
1.3 - Setor: Ciências Exatas
1.3.1 - Departamento: Expressão Gráfica
Área de Conhecimento: Expressão Gráfica: Geometria Des-

critiva e Desenho Assistido por Computador
Processo: 23075.015309/2010-14
Número de vagas: 01 (uma)
Número limite de candidatos habilitados: 05
Classe: Assistente 1
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Titulação Mínima Exigida: Mestrado em Engenharias, Ar-

quitetura, Educação, Matemática, Artes ou áreas afins, obtidos na
forma da lei.

Tipos de Provas: Escrita, Análise de Currículo, Prática, Di-
dática e Defesa da Produção Intelectual, todas de caráter eliminatório
e classificatório.

Período provável de realização das provas: segunda quinzena
do mês de outubro de 2010, devendo o respectivo setor divulgar em
edital, as datas, locais e horários de realização das provas.

Remuneração Total: R$ 4.651,58 composta de: vencimento
básico R$ 2.001,85; retribuição por titulação R$ 1.592,90; gratifi-
cação específica do magistério superior R$ 1.056,83

Auxílio-Alimentação: R$ 304,00
Taxa de Inscrição: R$ 116,00
1.3.2 - Departamento: Física
Área de Conhecimento: Física Teórica - Processo de Colisão

e Interações de Átomos e Moléculas; Estrutura Eletrônica de Átomos
e Moléculas; Estrutura de Líquidos e Sólidos; Cristalografia; Ma-
teriais Magnéticos e Propriedades Magnéticas; Propriedades Mecâ-
nicas e Acústicas da Matéria Condensada; Propriedades Térmicas da
Matéria Condensada; Propriedades Ópticas e Espectroscopia da Ma-
téria Condensada; Superfícies, Interfaces, Filmes Finos e Estruturas
de Baixa Dimensionalidade; Fenômenos de Transporte em Fluídos;
Física de Plasmas; Teoria Cinética dos Gases; Física Estatística; Ter-
modinâmica e Sistemas Dinâmicos não Lineares; Mecânica Quântica;
Relatividade Geral e Cosmologia.

Processo: 23075.015207/2010-91
Número de vagas: 01 (uma)
Número limite de candidatos habilitados: 05
Classe: Adjunto 1
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Titulação Mínima Exigida: Doutorado em Ciências - Mo-

dalidade Física ou áreas afins, obtidos na forma da lei.
Tipos de Provas: Escrita, Análise de Currículo, Didática e

Defesa da Produção Intelectual, todas de caráter eliminatório e clas-
sificatório.
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Período provável de realização das provas: segunda quinzena
do mês de outubro de 2010, devendo o respectivo setor divulgar em
edital, as datas, locais e horários de realização das provas.

Remuneração Total: R$ 7.333,67 composta de: vencimento
básico R$ 2.318,71; retribuição por titulação R$ 3.916,88; gratifi-
cação específica do magistério superior R$ 1.098,08

Auxílio-Alimentação: R$ 304,00
Taxa de Inscrição: R$ 183,00
1.3.3 - Departamento: Matemática
Área de Conhecimento: Matemática: Análise Real
Processo: 23075.035899/2010-93
Número de vagas: 02 (duas)
Número limite de candidatos habilitados: 09
Classe: Adjunto 1
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Titulação Mínima Exigida: Doutorado em Matemática ou

Matemática Aplicada, obtido na forma da lei.
Tipos de Provas: Escrita, Análise de Currículo, Didática e

Defesa da Produção Intelectual, todas de caráter eliminatório e clas-
sificatório.

Período provável de realização das provas: segunda quinzena
do mês de outubro de 2010, devendo o respectivo setor divulgar em
edital, as datas, locais e horários de realização das provas.

Remuneração Total: R$ 7.333,67 composta de: vencimento
básico R$ 2.318,71; retribuição por titulação R$ 3.916,88; gratifi-
cação específica do magistério superior R$ 1.098,08

Auxílio-Alimentação: R$ 304,00
Taxa de Inscrição: R$ 183,00
2 - DO CARGO
2.1 - Cargo: Professor de 3o- Grau - Criado através da Lei no-

7596 de 10 de abril de 1987 e regulamentado pelo Decreto 94.664,
de 23 de julho de 1987.

2.2 - Descrição das atividades: atividades acadêmicas per-
tinentes ao ensino, pesquisa e extensão que, indissociáveis, visem à
aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e trans-
missão do saber e da cultura, e às inerentes ao exercício de direção,
assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria insti-
tuição, além de outras previstas na legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES
3.1 - A inscrição acompanhada da documentação relacionada

a seguir, será efetuada nos setores realizadores do concurso, cujos
endereços são os seguintes:

Setor: Campus Palotina
Endereço: Rua Pioneiro, 2153 Jardim Dallas, CEP: 85950-

000 Palotina/PR
Telefone (44) 3211-8500
Horário: das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h
Setor: Ciências da Terra
Secretaria do Setor de Ciências da Terra
Endereço: Av. Cel. Francisco H. dos Santos, no- 210, Centro

Politécnico, Caixa Postal 19001, Jardim das Américas, CEP: 81531-
990 - Curitiba/PR - Telefone (41) 3361-3198

Horário: das 14h às 17h
Setor: Ciências Exatas
Prédio da Administração, 3o- andar
Endereço: Av. Cel. Francisco H. dos Santos, no- 210, Centro

Politécnico, Jardim das Américas, CEP: 81531-990 - Curitiba/PR -
Telefone (41) 3361-3292 / 3361-3293

Horário: das 9h às 12h
As inscrições via correio, deverão ser encaminhadas via SE-

DEX e postadas até, no máximo, 05 (cinco) dias antes do término das
inscrições.

3.2 - São requisitos para a inscrição:
a) requerimento de inscrição no qual o candidato declare

estar ciente do contido neste Edital e nas Resoluções no- 68/09-CEPE,
e 10/05-CEPE (Tabela de Pontuação para Avaliação de Currículo) da
Universidade Federal do Paraná. O requerimento pode ser obtido na
internet no endereço eletrônico: http://www.progepe.ufpr.br ou será
fornecido nos respectivos setores, onde serão realizadas as inscri-
ções;

b) cópia de documento oficial de identidade;
c) certidão de quitação das obrigações eleitorais, que pode

ser obtida no site do TSE, no endereço eletrônico:
h t t p : / / w w w. t s e . g o v. b r ;

d) cópia do certificado de cumprimento das obrigações mi-
litares;

e) comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no
valor especificado para cada classe. A guia de recolhimento da taxa
de inscrição deverá ser obtida na internet no endereço www.pro-
gepe.ufpr.br. As taxas só poderão ser pagas nas agências do Banco do
Brasil. O valor pago não será devolvido em caso algum;

f) curriculum vitae, sem os documentos comprobatórios,
apresentado de acordo com a seqüência da Tabela de Pontuação,
conforme a Resolução no- 10/05 - CEPE que fixa tabela de pontuação
para avaliação de currículo para concurso público para a carreira de
magistério superior na UFPR ou Currículo Lattes/CNPq.

Previamente a realização das provas, a comissão julgadora
divulgará, através de edital, o local, a data e o horário para a entrega
de 05 (cinco) cópias do curriculum vitae, sendo uma delas docu-
mentada, também apresentada de acordo com a seqüência da Tabela
de Pontuação, conforme Resolução no- 10/05-CEPE, ou Currículo Lat-
tes/CNPq. Para candidatos estrangeiros documentos, salvo artigos
científicos e trabalhos apresentados em eventos, deverão ter tradução
juramentada em português.

g) os candidatos estrangeiros estão dispensados da apresen-
tação da documentação relativa às letras "c" e "d", ficando, entretanto
obrigados à apresentação de visto permanente ou visto temporário
item V. Deverão apresentar também, declaração de proficiência em
língua portuguesa que poderá ser pessoal ou emitida por um órgão
institucional.

3.3 - É vedada a inscrição condicional.
3.4 - Os candidatos que estiverem no exercício efetivo de

cargo de pessoal docente na Universidade, ficam dispensados da
apresentação do documento oficial de identidade.

3.5 Conforme Decreto 6.593 de 02/10/08, publicado no DOU
03/10/08, poderá ser concedida isenção de taxa de inscrição ao can-
didato que:

3.5.1 - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto no-

6.135/2007; e
3.5.2 - for membro de família de baixa renda, nos termos do

Decreto no- 6.135/2007.
3.5.3 - O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante

requerimento do candidato à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, à
Rua Dr. Faivre, no- 590 - Centro, na Unidade de Recrutamento de
Pessoas - 4o- andar, acompanhado de:

a) indicação do Número de Identificação Social - NIS, atri-
buído pelo CadÚnico; e

b) declaração de que atende à condição estabelecida no sub-
ítem 3.5.2

3.5.4 - O prazo para solicitação de isenção de inscrição será
de 10 (dez) dias corridos, contados do início do período de ins-
crição.

3.5.5 - A resposta acerca do deferimento ou não do pedido
de isenção, será disponibilizada no site www.progepe.ufpr.br, após
decorridos 05 (cinco) dias do término do prazo para solicitação de
isenção.

3.5.6 - Aqueles que não obtiverem isenção deverão con-
solidar sua inscrição efetuando o pagamento do boleto bancário até o
prazo final das inscrições para o concurso público.

3.5.7 - O interessado que não tiver seu pedido de isenção
deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma
e no prazo estabelecido no item anterior estará automaticamente ex-
cluído do concurso público.

3.5.8 - Não serão estornados valores de taxas de inscrição
daqueles candidatos contemplados com isenção e que já tenham efe-
tivado o pagamento da taxa de inscrição no concurso público a que se
refere este edital.

3.6 - Cada setor publicará em edital, o resultado da apre-
ciação das inscrições.

3.7 - Caberá recurso à indeferimento das inscrições conforme
Art.13, Inciso 3o- da Resolução 68/09-CEPE.

4 - DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIÊNCIA

4.1 - Às pessoas portadoras de deficiências, amparadas pelo
art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, pelo art. 5o- da Lei no-

8.112/90, pelo Decreto no- 3298, de 20/12/99 e pelo Decreto 5296, de
02/12/2004, fica reservado o percentual mínimo de 5% e o máximo
de 20% das vagas previstas para os cargos.

4.1.1 - Considerando o percentual citado no item 4.1, não se
aplica a reserva de vaga às pessoas portadoras de deficiências com
relação aos cargos para as áreas de conhecimento que ofereçam me-
nos de 05 (cinco) vagas.

5 - DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO
5.1 - As datas prováveis de realização das provas estão

indicadas no item 1 deste edital.
6 - DAS PROVAS, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 - As provas serão realizadas em língua portuguesa, com

exceção daquelas nas áreas de línguas estrangeiras que poderão ser
realizadas na língua relativa à respectiva área.

6.2 - O programa de provas estará à disposição dos in-
teressados nos Departamentos e Setores respectivos, e deverá ser
considerado parte integrante deste edital.

6.3 - As provas orais (didática e defesa da produção in-
telectual) serão gravadas.

6.4 - Os tipos de provas citados no item 1 do presente edital
seguirão as normas estabelecidas no Capítulo IV da Resolução 68/09-
CEPE da Universidade Federal do Paraná.

6.5 - A primeira hora da prova escrita será reservada para
consulta de material bibliográfico e anotações providas pelo próprio
candidato.

6.6 - As notas obtidas em cada uma das provas pelos can-
didatos serão convertidas em médias, as quais serão somadas e di-
vididas pelo número de provas (de três a cinco).

6.6.1 - Será considerado classificado o candidato que obtiver,
em cada prova, média igual ou superior a 7,0 (sete), na escala de 0
(zero) a 10,0 (dez), além de nota igual ou superior a 7,0 (sete), na
escala de 0 (zero) a 10,0 (dez), com pelo menos 3 (três) examinadores
em cada uma das provas.

6.6.2 - Serão considerados habilitados apenas os candidatos
classificados dentro do número máximo estabelecido no item 1 deste
edital, salvo em caso de empate na última classificação.

6.7 - Em caso de empate envolvendo candidato idoso o
primeiro critério de desempate será a idade. Tal direito é assegurado
aos candidatos que se enquadrarem na condição de idoso, ou seja,
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

6.8 - Os demais critérios de desempate estão estabelecidos na
Resolução no- 68/09-CEPE.

7 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
7.1 - O resultado do concurso, uma vez homologado, será

publicado no Diário Oficial da União, cabendo ao Departamento ou
Unidade solicitar a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas o provimento
da(s) vaga(s).

7.2 - Caberá recurso do resultado final do concurso, con-
forme Artigo 48 da Resolução 68/09 - CEPE

8 - DO PROVIMENTO DA VAGA
8.1 - O provimento ocorrerá no nível inicial da respectiva

classe, com a remuneração fixada em lei, no Regime Jurídico Único
de que trata a Lei no- 8112, de 11/12/90, obedecendo rigorosamente a
ordem de classificação do concurso público.

8.2 - O candidato aprovado que for convocado para assumir
o cargo somente será nomeado se for considerado apto física e men-
talmente para o cargo pretendido, através de avaliação clínica, mé-
dico-ocupacional e laboratorial realizada pelo Serviço de Segurança e
Saúde Ocupacional da Universidade Federal do Paraná, sendo a rotina
básica complementada por exames clínicos e/ou laboratoriais espe-
cializados, sempre que necessários.

8.3 - Quando da posse, o candidato habilitado deverá apre-
sentar os comprovantes exigidos referente à titulação mínima e de-
mais documentos necessários, cuja relação encontra-se disponível no
endereço eletrônico www.progepe.ufpr.br, bem como submeter-se-á às
normas estabelecidas pela Universidade Federal do Paraná.

8.4 - Os títulos obtidos no exterior deverão estar revalidados
no país, sendo aceito ainda, títulos obtidos em instituição estrangeira
e que estiverem em processo de revalidação, à vista de informação
emitida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Univer-
sidade Federal do Paraná, nos termos da resolução que disciplina a
matéria.

9 - DO REGIME DE TRABALHO
9.1 - O provimento dar-se-á no regime de Dedicação Ex-

clusiva e o candidato além de atender as demais exigências para
concessão deste regime, deverá apresentar, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias após sua posse, projeto de pesquisa e/ou extensão que
será apreciado e aprovado na forma da legislação vigente.

9.2 - No prazo de até 36 (trinta e seis) meses da nomeação,
o professor será submetido a um processo avaliativo pela comissão
permanente do pessoal docente.

10 - DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
O concurso terá validade de 12 (doze) meses, a partir da

publicação do Edital de Homologação do concurso no Diário Oficial
da União, podendo ser prorrogado por igual período, conforme es-
tabelecido no Art. 12 da Portaria MPOG no- 450 de 06/11/02, pu-
blicada no Diário Oficial da União de 07/11/02.

11 - DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - Poderão ser aproveitados para nomeação, candidatos

aprovados em outros certames da UFPR ou de outras Instituições
Federais de Ensino Superior, bem como a UFPR poderá disponibilizar
para outras IFES candidatos habilitados neste certame, observados
sempre a ordem de classificação do candidato no concurso e o dis-
posto na Portaria no- 475/87-MEC, consultados os departamentos e os
conselhos setoriais.

11.2 - Os casos omissos serão julgados pelo Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Paraná.

11.3 - O presente Edital, bem como as Resoluções no- 68/09-
CEPE, e no- 10/05-CEPE, o Decreto 6.944/09, e demais informações,
encontram-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico
http://www.progepe.ufpr.br e nas secretarias dos departamentos e dos
setores respectivos.

11.4 - Demais informações, bem como outros concursos para
a carreira docente e técnico-administrativa, também estão disponíveis
na Internet no seguinte endereço: http://www.progepe.ufpr.br.

LARYSSA MARTINS BORN
Pró-Reitora

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços objetivando aquisição parcelada,
conforme a necessidade, de materiais gráficos destinados ao Núcleo
de Concursos da UFPR. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
no- 117/2010. Processo: 002814/2010-91. Ata no- 252/2010, CNPJ:
09.548.254/0001-13, E K MORE PAPÉIS - EPP, item 6, Valor Total
R$ 15.960,00. Data de assinatura: 09/08/2010. Vigência: 12 (doze)
meses a partir da data de assinatura.

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTÁGIOS

EXTRATO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO No- 198/2010

Processo: 23075.036331/2010-90
Conveniadas: Universidade Federal do Paraná - UFPR e Dallegrave
Neto Advocacia Trabalhista.
Resumo do Objeto: Propiciar ao estudante experiência acadêmico-
profissional, em um campo de trabalho determinado.
Vigência do Convênio: 26/07/2010 a 26/07/2015.
Data de assinatura: 26 de Julho de 2010.
Assina pela UFPR: Lilian Deisy Merlin Camargo Franzoni - Co-
ordenadora Geral de Estágios.
Assina pela Dallegrave: Débora Koliski Vons - Sócia.


