
 

 

 
Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Comissão Permanente de Concurso Público 

Câmpus Ponta Grossa 
 

 

 

Av. Monteiro Lobato, Km 04, s/nº, CEP 84016-210 - Ponta Grossa-PR, Fone (42) 3220-4846 cogerh-pg@utfpr.edu.br 
 

EDITAL Nº 031/2016– CPCP– PG– Retificação 
 

 
A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO, por 

força da Portaria/UTFPR nº 1.401, de 17.11.2008, retifica o ITEM 3 – DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS 
NEGRAS constante no Edital nº 031/2016-CPCP-PG – Abertura, como segue: 

 
Onde se lê: 

 
3.  DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS NEGRAS 
3.1 As pessoas negras, na forma da  Lei nº 12.990, de 09/11/2014 e Orientação Normativa do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão n° 3, de 01/08/2016, DOU de 02/08/2016, poderão, nos termos do 
presente edital, concorrer a 1 (uma) vaga dentre as previstas no Anexo I, correspondente a 20% do total de vagas 
por cargo, com arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior 
que 0,5 (cinco décimos) e arredondamento para o primeiro número inteiro imediatamente inferior, em caso de 
fração menor que 0,5 (cinco décimos). 
3.2 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou 
pardos no ato da inscrição do concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE. 
3.3 As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 
3.4 A verificação da veracidade da autodeclaração será realizada por Comissão constituída para esse fim. 
3.5 As formas e critérios de verificação da veracidade da autodeclaração levará em consideração, tão somente, 
os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a sua presença. 
3.6 A Comissão será designada pelo Reitor da UTFPR e terá competência deliberativa.  
3.7 A portaria de nomeação da Comissão será divulgada na página do concurso público, anteriormente a data da 
verificação da veracidade da autodeclaração. 
3.8 Os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e forem aprovados no concurso, serão convocados 
para verificação da veracidade da autodeclaração. 
3.9 A verificação da veracidade da autodeclaração, bem como o seu resultado se darão em data a ser divulgada 
na página da UTFPR.  
3.10 Os candidatos que tiverem a sua autodeclaração julgada improcedente pela Comissão,  permanecerão na 
listagem de ampla concorrência.  
3.11 O candidato que tiver a sua autodeclaração considerada improcedente, poderá recorrer da decisão da 
Comissão, mediante requerimento formal dirigido à Comissão Permanente de Concurso Público da UTFPR e 
protocolizado na Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (COGERH), da UTFPR – Câmpus Ponta 
Grossa, sita na Avenida Monteiro Lobato, s/n, km 04 – Baraúna – Ponta Grossa – PR, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas contados da publicação do resultado da avaliação da Comissão. 
3.12 Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou correio eletrônico. 
3.13 Os recursos serão apreciados pela Comissão Permanente de Concurso Público e decididos pelo Reitor no 
prazo de até 4 (quatro) dias úteis. O resultado estará à disposição dos interessados na Coordenadoria de Gestão 
de Recursos Humanos (COGERH), da UTFPR – Câmpus Ponta Grossa, sita na Avenida Monteiro Lobato, s/n, km 
04 – Baraúna – Ponta Grossa – PR. 
3.14 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se como pessoa negra, se classificado no Concurso Público e 
considerado preto ou pardo no momento da verificação da veracidade da autodeclaração, figurará em lista 
específica e também na listagem de classificação geral. 
3.15 As vagas definidas no subitem 3.1. que não forem providas por falta de candidatos ou por reprovação no 
concurso, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 
3.16 No caso de haver candidato aprovado para as vagas preferenciais em maior quantidade que o número de 
vagas preferenciais publicadas neste edital, a preferência de nomeação será daquele que obtiver a maior média 
final,  observados os critérios de desempate que constam do item 10.2 deste Edital. 
3.17 O candidato aprovado dentro das vagas preferenciais terá precedência sobre os candidatos aprovados na 
ampla concorrência. 
3.18 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que 
consideram a relação entre o número total de vagas, o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência 
e a candidatos negros. 
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Leia-se: 
 
3. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS NEGRAS 
3.1 As pessoas negras, na forma da  Lei nº 12.990, de 09/11/2014 e Orientação Normativa/SEGRT-MP n° 3, de 
01/08/2016, DOU de 02/08/2016, poderão, nos termos do presente edital, concorrer a 1 (uma) vaga dentre as 
previstas no Anexo I, correspondente a 20% do total de vagas por cargo, com arredondamento para o primeiro 
número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e arredondamento para o 
primeiro número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). 
3.2 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou 
pardos no ato da inscrição do concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE. 
3.3   As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 
3.4   A verificação da veracidade da autodeclaração será realizada pela Comissão Permanente de Verificação do 
Câmpus da UTFPR objeto do concurso público, cuja competência é deliberativa. 
3.5   As formas e critérios de verificação da veracidade da autodeclaração levará em consideração, tão somente, 
os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a sua presença. 
3.6   Os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e forem aprovados no concurso, serão convocados, 
antes da respectiva homologação do resultado final, para verificação da veracidade da autodeclaração. 
3.6.1 Os candidatos convocados deverão comparecer à confirmação da autodeclaração munidos de documento 
oficial de identificação e outros documentos que julgarem necessários para comprovação da sua autodeclaração. 
3.6.2 O candidato que não comparecer no dia e horário indicados será automaticamente excluído da listagem 
específica e constará apenas na listagem geral. 
3.7   A verificação da veracidade da autodeclaração, bem como o seu resultado, dar-se-ão em data a ser 
divulgada na página da UTFPR.  
3.8  Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis. 
3.9 O candidato que tiver a sua autodeclaração considerada improcedente poderá recorrer da decisão da 
Comissão, mediante requerimento devidamente fundamentado, dirigido à Comissão Permanente de Concurso 
Público da UTFPR, protocolizado na Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR - Câmpus Ponta Grossa, na Av. Monteiro Lobato, s/nº, km 04, 
Baraúna, Ponta Grossa – PR, ou encaminhados por sedex, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da 
publicação do resultado da avaliação pela Comissão. 
3.10 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se como pessoa negra, se classificado no Concurso Público 
e considerado preto ou pardo no momento da verificação da veracidade da autodeclaração, figurará em lista 
específica e também na listagem de classificação geral. 
3.10.1 O candidato inscrito nos termos deste item, participará do concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao(s) horário(s), ao(s) 
local(is) de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. 
3.11 As vagas definidas no subitem 3.1. que não forem providas por falta de candidatos ou por reprovação no 
concurso, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 
3.12 No caso de haver candidato aprovado para as vagas preferenciais em maior quantidade que o número de 
vagas preferenciais publicadas neste edital, a preferência de nomeação será daquele que obtiver a maior média 
final, observados os critérios de desempate que constam do item 10.2 deste Edital. 
3.13 O candidato aprovado dentro das vagas preferenciais terá precedência sobre os candidatos aprovados na 
ampla concorrência. 
3.14 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que 
consideram a relação entre o número total de vagas, o número de vagas reservadas a candidatos com 
deficiência e a candidatos negros. 
 

Curitiba, 12 de setembro de 2016. 
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REITOR 


