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inscrever neste concurso, em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se
refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e
local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos,
desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições do cargo
a ser provido.
6.2 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias
descritas no art. 4º do Decreto Nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo
Decreto Nº. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Não serão considerados como deficiência
visual os distúrbios de acuidade visuais passíveis de correção, salvo os casos de pessoas
com visão monocular, conforme o disposto na Súmula Nº 45, de 14/9/09, da Advocacia-
Geral da União.
6.3 Das vagas ofertadas neste edital e das que surgirem durante o prazo de validade do
concurso, 5% serão providas na forma do § 2º, do artigo 5º, da Lei nº 8.112/1990 e do
Decreto nº 3.298/1999.
6.4 De acordo com a legislação vigente haverá reserva de 1 (uma) vaga destinada aos
candidatos com deficiência.
6.5 As vagas reservadas serão destinadas à(s) área(s) do concurso em que houver
candidato(s) portador(es) de necessidades especiais inscrito(s).
6.6 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará aos critérios de alternância e
proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de
vagas reservadas a candidatos com deficiência, conforme disposto no Anexo IV.
7- DOS PROGRAMAS DAS PROVAS
7.1 A data, horário e Local das provas serão divulgados posteriormente no site da UFVJM
bem como a Banca examinadora do certame.
7.2 As Instruções Específicas com o conteúdo programático das provas, acompanhado das
sugestões bibliográficas estarão disponíveis no site da UFVJM, juntamente com o Edital de
Abertura de Concurso e o Edital de Condições Gerais.
7.3 As etapas de realização das provas estão disponíveis no Edital de Condições Gerais,
publicado no Diário Oficial da União de 05 de fevereiro de 2018 e na página da UFVJM, na
seção "concursos".
7.4 A inscrição no concurso implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições
estabelecidas no presente edital, nas instruções específicas que o acompanham e na
Resolução nº 17 - CONSU, de 14/12/2017, não podendo nenhum candidato alegar
desconhecimento dessas condições.
7.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os
editais e comunicados referentes ao concurso público no site da UFVJM.

Diamantina, 30 de maio de 2019
GILCIANO SARAIVA NOGUEIRA

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 24, DE 29 DE MAIO DE 2019

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DA CARREIRA
DO MAGISTÉRIO FEDERAL, NA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR - CLASSE A, DENOMINAÇÃO ADJUNTO A.

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante o contido no Decreto nº 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no
DOU de 19 subsequente, e Portaria Interministerial do Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão e Ministério da Educação nº 316, de 09 de outubro de 2017,
publicada no DOU de 19 subsequente, faz saber que, no período de 31 de maio de 2019
a 30 de junho de 2019, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e
Títulos, destinado ao provimento de 02 (dois) cargos da Carreira do Magistério Federal,
categoria funcional de Professor do Magistério Superior, Classe A, denominação Adjunto A,
para atender ao Câmpus Pato Branco da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), nas Áreas/Subáreas de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia de
Computação, nos termos do Edital nº 004/2019-CPCP-PB, cuja íntegra se encontra no
endereço eletrônico www.utfpr.edu.br (Processo nº 23064.023492/2019-81).
1. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
1.1. A investidura do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade estrangeira,
apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil;
b) estar em gozo dos direitos políticos;
c) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
d) ser portador de diploma de graduação reconhecido pelo MEC e de pós-graduação de
curso credenciado pela CAPES exigidos para o cargo que irá concorrer, conforme Anexo I,
com validade nacional;
e) possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo;
f) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;
g) não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente, na
forma da lei;
h) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a
investidura em cargo público federal, prevista no artigo 137, parágrafo único, da Lei nº
8.112/90;
i) não receber proventos de aposentadoria ou exercer cargo/emprego público que
caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal.
O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação
do Resultado Final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual
período, mediante ato próprio da autoridade competente.

SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA

EDITAL Nº 27, DE 29 DE MAIO DE 2019

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DA
CARREIRA DO MAGISTÉRIO FEDERAL, NA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR - CLASSE A, DENOMINAÇÃO ADJUNTO A.

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante o contido no Decreto nº 7485, de 18 de maio de 2011, publicado
no DOU de 19 subsequente, e Portaria Interministerial do Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão e Ministério da Educação nº 316, de 09 de outubro de 2017,
publicada no DOU de 19 subsequente, faz saber que, no período de 31 de maio de
2019 a 07 de julho de 2019, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de
Provas e Títulos, destinado ao provimento de 01 (um) cargo da Carreira do Magistério
Federal, categoria funcional de Professor do Magistério Superior, Classe A,
denominação Adjunto A, para atender ao Campo Mourão da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR), na Área/Subárea de Engenharias 1/Engenharia Civil, nos
termos do Edital nº 009/2019-CPCP-CM, cuja íntegra se encontra no endereço
eletrônico www.utfpr.edu.br (Processo nº 23064.019108/2019-45).
1. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
1.1. A investidura do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos
seguintes requisitos:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade estrangeira,
apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil;
b) estar em gozo dos direitos políticos;
c) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
d) ser portador de diploma de graduação reconhecido pelo MEC e de pós-graduação
de curso credenciado pela CAPES exigidos para o cargo que irá concorrer, conforme
Anexo I, com validade nacional;
e) possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo;
f) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;
g) não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente,
na forma da lei;

h) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a
investidura em cargo público federal, prevista no artigo 137, parágrafo único, da Lei nº
8.112/90;
i) não receber proventos de aposentadoria ou exercer cargo/emprego público que
caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal.
O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da
homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado
uma vez, por igual período, mediante ato próprio da autoridade competente.

SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA

EDITAL Nº 22, DE 29 DE MAIO DE 2019

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DA CARREIRA
DO MAGISTÉRIO FEDERAL, NA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR - CLASSE A, DENOMINAÇÃO ADJUNTO A.

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante o contido no Decreto nº 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no
DOU de 19 subsequente, e Portaria Interministerial do Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão e Ministério da Educação nº 316, de 09 de outubro de 2017,
publicada no DOU de 19 subsequente, faz saber que, no período de 31 de maio de 2019
a 14 de julho de 2019, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e
Títulos, destinado ao provimento de 02 (dois) cargos da Carreira do Magistério Federal,
categoria funcional de Professor do Magistério Superior, Classe A, denominação Adjunto A,
para atender ao Câmpus Curitiba da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR),
nas Áreas/Subáreas de Engenharia Sanitária/Saneamento Ambiental e Física/Ensino, nos
termos do Edital nº 002/2019-CPCP-CT, cuja íntegra se encontra no endereço eletrônico
www.utfpr.edu.br (Processo nº 23064.023830/2019-84).
1. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
1.1. A investidura do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade estrangeira,
apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil;
b) estar em gozo dos direitos políticos;
c) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
d) ser portador de diploma de graduação reconhecido pelo MEC e de pós-graduação de
curso credenciado pela CAPES exigidos para o cargo que irá concorrer, conforme Anexo I,
com validade nacional;
e) possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo;
f) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;
g) não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente, na
forma da lei;
h) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a
investidura em cargo público federal, prevista no artigo 137, parágrafo único, da Lei nº
8.112/90;
i) não receber proventos de aposentadoria ou exercer cargo/emprego público que
caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal.
O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação
do Resultado Final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual
período, mediante ato próprio da autoridade competente.

SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA

EDITAL Nº 23, DE 29 DE MAIO DE 2019

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DA CARREIRA
DO MAGISTÉRIO FEDERAL, NA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR - CLASSE A, DENOMINAÇÃO ADJUNTO A.

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante o contido no Decreto nº 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no
DOU de 19 subsequente, e Portaria Interministerial do Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão e Ministério da Educação nº 316, de 09 de outubro de 2017,
publicada no DOU de 19 subsequente, faz saber que, no período de 31 de maio de 2019
a 01 de julho de 2019, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e
Títulos, destinado ao provimento de 01 (um) cargo da Carreira do Magistério Fe d e r a l ,
categoria funcional de Professor do Magistério Superior, Classe A, denominação Adjunto A,
para atender ao Câmpus Dois Vizinhos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), na Área/Subárea de Zootecnia, nos termos do Edital nº 003/2019-CPCP-DV, cuja
íntegra se encontra no endereço eletrônico www.utfpr.edu.br (Processo nº
23064.021887/2019-49).
1. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
1.1. A investidura do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade estrangeira,
apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil;
b) estar em gozo dos direitos políticos;
c) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
d) ser portador de diploma de graduação reconhecido pelo MEC e de pós-graduação de
curso credenciado pela CAPES exigidos para o cargo que irá concorrer, conforme Anexo I,
com validade nacional;
e) possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo;
f) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;
g) não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente, na
forma da lei;
h) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a
investidura em cargo público federal, prevista no artigo 137, parágrafo único, da Lei nº
8.112/90;
i) não receber proventos de aposentadoria ou exercer cargo/emprego público que
caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal.
O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação
do Resultado Final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual
período, mediante ato próprio da autoridade competente.

SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA

EDITAL Nº 25, DE 29 DE MAIO DE 2019

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DA
CARREIRA DO MAGISTÉRIO FEDERAL, NA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR - CLASSE A, DENOMINAÇÃO ADJUNTO A.

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante o contido no Decreto nº 7485, de 18 de maio de 2011, publicado
no DOU de 19 subsequente, e Portaria Interministerial do Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão e Ministério da Educação nº 316, de 09 de outubro de 2017,
publicada no DOU de 19 subsequente, faz saber que, no período de 31 de maio de
2019 a 11 de julho de 2019, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de
Provas e Títulos, destinado ao provimento de 02 (dois) cargos da Carreira do Magistério
Federal, categoria funcional de Professor do Magistério Superior, Classe A,
denominação Adjunto A, para atender ao Câmpus Guarapuava da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), nas Áreas/Subáreas de Engenharias
I/Engenharia Civil e Sociologia, nos termos do Edital nº 005/2019-CPCP-GP, cuja íntegra
se encontra no endereço eletrônico www.utfpr.edu.br (Processo nº 23064.023954/2019-
60).
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1. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
1.1. A investidura do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos
seguintes requisitos:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade estrangeira,
apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil;
b) estar em gozo dos direitos políticos;
c) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
d) ser portador de diploma de graduação reconhecido pelo MEC e de pós-graduação
de curso credenciado pela CAPES exigidos para o cargo que irá concorrer, conforme
Anexo I, com validade nacional;
e) possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo;
f) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;
g) não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente,
na forma da lei;
h) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a
investidura em cargo público federal, prevista no artigo 137, parágrafo único, da Lei nº
8.112/90;
i) não receber proventos de aposentadoria ou exercer cargo/emprego público que
caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal.
O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da
homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado
uma vez, por igual período, mediante ato próprio da autoridade competente.

SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA

EDITAL Nº 28, DE 29 DE MAIO DE 2019

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante a autorização contida no Decreto 7.232/2010, de 19 de julho de 2010,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 20 subsequente, e Portaria Interministerial
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) e do Ministério da
Educação (MEC) nº 316/2017, de 09 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da
União de 19 subsequente, faz saber que, no período de 31 de maio de 2019 a 07 de julho
de 2019, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas para provimento
de 05 (cinco) vagas, para os cargos de Assistente de Alunos (1 vaga), Assistente em
Administração (1 vaga), Contador (1 vaga), Médico (2 vagas), integrantes do Plano de
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, para atender a UTFPR, nas
cidades de Apucarana, Curitiba, Medianeira, Pato Branco e Santa Helena, nos termos do
edital nº 006/2019-CPCP, cuja íntegra se encontra no endereço eletrônico
www.utfpr.edu.br. (Processo nº 23064.024705/2019-91).
1. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
1.1. A investidura do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:
a. ter sido aprovado e classificado em concurso público na forma definida neste Edital, seus
Anexos, e suas eventuais retificações;
b. comprovar o nível de escolaridade exigido para o cargo a que concorre, conforme Anexo
I do edital;
c. quando especificado, comprovar o registro em conselho de classe;
d. ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade estrangeira,
apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil;
e. estar em gozo dos direitos políticos;
f. estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
g. possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo;
h. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
i. não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente, na
forma da lei;
j. não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a
investidura em cargo público federal, prevista no artigo 137, parágrafo único, da Lei nº
8.112, de 11/12/1990;
k. apresentar declaração de que não percebe proventos de aposentadoria ou exerce cargo
em atividade que caracterize acumulação ilícita de cargos e, no caso de licitude, que há
compatibilidade de horários, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
O concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação de sua
homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual
período, mediante ato próprio da autoridade competente.

SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA

EDITAL Nº 26, DE 29 DE MAIO DE 2019

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DA
CARREIRA DO MAGISTÉRIO FEDERAL, NA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR - CLASSE A, DENOMINAÇÃO ADJUNTO A.

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante o contido no Decreto nº 7485, de 18 de maio de 2011, publicado
no DOU de 19 subsequente, e Portaria Interministerial do Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão e Ministério da Educação nº 316, de 09 de outubro de 2017,
publicada no DOU de 19 subsequente, faz saber que, no período de 31 de maio de
2019 a 30 de junho de 2019, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de
Provas e Títulos, destinado ao provimento de 02 (dois) cargos da Carreira do
Magistério Federal, categoria funcional de Professor do Magistério Superior, Classe A,
denominação Adjunto A, para atender ao Câmpus Cornélio Procópio da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), nas Áreas/Subáreas de Ciência da Computação
e Engenharia Eletrônica, nos termos do Edital nº 008/2019-CPCP-CP, cuja íntegra se
encontra no endereço eletrônico www.utfpr.edu.br (Processo nº 23064.024644/2019-
62)
1. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
1.1. A investidura do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos
seguintes requisitos:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade estrangeira,
apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil;
b) estar em gozo dos direitos políticos;
c) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
d) ser portador de diploma de graduação reconhecido pelo MEC e de pós-graduação
de curso credenciado pela CAPES exigidos para o cargo que irá concorrer, conforme
Anexo I, com validade nacional;
e) possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo;
f) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;
g) não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente,
na forma da lei;
h) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a
investidura em cargo público federal, prevista no artigo 137, parágrafo único, da Lei nº
8.112/90;
i) não receber proventos de aposentadoria ou exercer cargo/emprego público que
caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal.
O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da
homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado
uma vez, por igual período, mediante ato próprio da autoridade competente.

SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA

EDITAL Nº 29, DE 29 DE MAIO DE 2019

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante a autorização contida no Decreto 7.232/2010, de 19 de julho de 2010,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 20 subsequente, e Portaria Interministerial
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) e do Ministério da
Educação (MEC) nº 316/2017, de 09 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da
União de 19 subsequente, faz saber que, no período de 31 de maio de 2019 a 07 de julho
de 2019, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas para provimento
de 06 (seis) vagas, para o cargo de Técnico de Laboratório, nas áreas de: Alimentos (1
vaga), Civil (1 vaga), Elétrica (1 vaga), Informática (2 vagas) e Química (1 vaga), integrante
do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, para atender a
UTFPR, nos Câmpus Apucarana, Cornélio Procópio, Medianeira e Guarapuava, nos termos
do edital nº 007/2019-CPCP, cuja íntegra se encontra no endereço eletrônico
www.utfpr.edu.br. (Processo nº 23064.025495/2019-59).

1 DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
1.1. A investidura do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos

seguintes requisitos:
a. ter sido aprovado e classificado em concurso público na forma definida neste

Edital, seus Anexos, e suas eventuais retificações;
b. comprovar o nível de escolaridade exigido para o cargo a que concorre,

conforme Anexo I do edital;
c. quando especificado, comprovar o registro em conselho de classe;
d. ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade

estrangeira, apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil;
e. estar em gozo dos direitos políticos;
f. estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
g. possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo;
h. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
i. não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-

gerente, na forma da lei;
j. não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com

a investidura em cargo público federal, prevista no artigo 137, parágrafo único, da Lei nº
8.112, de 11/12/1990;

k. apresentar declaração de que não percebe proventos de aposentadoria ou
exerce cargo em atividade que caracterize acumulação ilícita de cargos e, no caso de
licitude, que há compatibilidade de horários, na forma do artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal.

O concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação de
sua homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual
período, mediante ato próprio da autoridade competente.

SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA

EDITAL Nº 30, DE 29 DE MAIO DE 2019

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DA CARREIRA
DO MAGISTÉRIO FEDERAL, NA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR - CLASSE A, DENOMINAÇÃO ADJUNTO A.

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, consoante o contido no Decreto nº 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no
DOU de 19 subsequente, e Portaria Interministerial do Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão e Ministério da Educação nº 316, de 09 de outubro de 2017,
publicada no DOU de 19 subsequente, faz saber que, no período de 31 de maio de 2019
a 07 de julho de 2019, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e
Títulos, destinado ao provimento de 04 (quatro) cargos da Carreira do Magistério Federal,
categoria funcional de Professor do Magistério Superior, Classe A, denominação Adjunto A,
para atender ao Câmpus Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), nas Áreas/Subáreas de Engenharia Civil/Engenharia Civil, Engenharias
IV/Engenharia Elétrica e Matemática, nos termos do Edital nº 001/2019-CPCP-AP, cuja
íntegra se encontra no endereço eletrônico www.utfpr.edu.br (Processo nº
23064.001224/2019-16).

1. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
1.1. A investidura do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos

seguintes requisitos:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade

estrangeira, apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil;
b) estar em gozo dos direitos políticos;
c) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
d) ser portador de diploma de graduação reconhecido pelo MEC e de pós-

graduação de curso credenciado pela CAPES exigidos para o cargo que irá concorrer,
conforme Anexo I, com validade nacional;

e) possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo;
f) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;
g) não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-

gerente, na forma da lei;
h) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com

a investidura em cargo público federal, prevista no artigo 137, parágrafo único, da Lei nº
8.112/90;

i) não receber proventos de aposentadoria ou exercer cargo/emprego público
que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal.

O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da
homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual período, mediante ato próprio da autoridade competente.

SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA
CAMPUS CURITIBA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N° 53/2018 TERMO ADITIVO 01/2019 UASG 154358
N° Processo: 23064.051345/2018-10
Dispensa N° 51/2018. Contratante: UTFPR CNPJ Contratado: 02032297-0001-00.
Contratado: FUNTEF-PR. Objeto: Contratação da FUNTEF-PR para apoio a gestão
administrativa, financeira e operacional ao Projeto do Curso de Especialização em Inovação
e Tecnologias na EDUCAÇÃO-EAD". Fundamento Legal: Art. 24, Inciso XIII da Lei 8666/1993.
Valor total: R$ 180.679,20. Data da assinatura: 30/05/2019

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N° 36/2018 TERMO ADITIVO 01/2019 UASG 154358
N° Processo: 23064.046135/2018-18
Dispensa N° 35/2018. Contratante: UTFPR CNPJ Contratado: 02032297-0001-00.
Contratado: FUNTEF-PR. Objeto: Contratação da FUNTEF-PR para apoio a gestão
administrativa, financeira e operacional ao Projeto do Curso de Especialização em
Engenharia da Confiabilidade Turma 01/2019 - Vitória". Fundamento Legal: Art. 24, Inciso
XIII da Lei 8666/1993. Valor total: R$ 539.000,00 Data da assinatura: 28/05/2019

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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