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A Presidente da Comissão Permanente de Concurso Público, por força da Portaria/UTFPR nº 2.015, de
20.10.2017, re�fica os subitens 8.5 e 8.5.1 do Edital n° 008/2018-CPCP-CT – Abertura, como segue:

 

Onde se lê:

8.5 Os candidatos habilitados, ao se apresentarem para a realização da Prova de Memorial de Trajetória
Acadêmica e Plano de Trabalho para a Ins�tuição, deverão entregar à Banca Examinadora: 01 (uma) via
do Currículo La�es atualizado, impresso em frente e verso, contendo cópias dos diplomas de graduação e
pós-graduação; 01 (uma) via do Memorial Descri�vo de Trajetória Acadêmica que conste a comprovação
a que alude o subitem 10.3 em ordem de apresentação, encadernado, impresso em frente e verso e com
todas as páginas numeradas, apresentando os aspectos significa�vos de sua trajetória acadêmica e
profissional de modo analí�co e crí�co; 01 (uma) via preenchida do formulário disponibilizado no Anexo
III do presente edital; 01 (uma) via do Plano de Trabalho para Ins�tuição (no máximo cinco páginas de
formado A4, com espaçamento duplo e em letra de tamanho 12) contendo as principais ações que
pretende desenvolver como docente no Câmpus Curi�ba da UTFPR.

8.5.1 O candidato que não entregar a via do Currículo La�es atualizado, contendo cópias dos diplomas de
graduação e pós-graduação, a via do Memorial de Trajetória Acadêmica e o Plano de Trabalho para
Ins�tuição, referidos no item anterior, será automa�camente eliminado.

 

Leia-se:

8.5 Os candidatos habilitados, ao se apresentarem para a realização da Prova de Memorial de Trajetória
Acadêmica e Plano de Trabalho para a Ins�tuição, deverão entregar à Banca Examinadora: 01 (uma) via
do Currículo La�es atualizado, impresso em frente e verso; 01 (uma) via do Memorial Descri�vo de
Trajetória Acadêmica que conste a comprovação a que alude o subitem 10.3 em ordem de apresentação,
encadernado, impresso em frente e verso e com todas as páginas numeradas, apresentando os aspectos
significa�vos de sua trajetória acadêmica e profissional de modo analí�co e crí�co; 01 (uma) via
preenchida do formulário disponibilizado no Anexo III do presente edital; 01 (uma) via do Plano de
Trabalho para Ins�tuição (no máximo cinco páginas de formado A4, com espaçamento duplo e em letra
de tamanho 12) contendo as principais ações que pretende desenvolver como docente no Câmpus
Curi�ba da UTFPR.

8.5.1 O candidato que não entregar a via do Currículo La�es atualizado, a via do Memorial de Trajetória
Acadêmica e o Plano de Trabalho para Ins�tuição, referidos no item anterior, será automa�camente
eliminado.

 

 

 



 

Documento assinado eletronicamente por SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA COMISSÂO,
em 25/04/2018, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0237004 e o código CRC
0177699E.

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

