
ZBIUSIZUZZ 09:06 Shi/U I I'PR - 2528131 - Ata de Heunlào nº manual

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

r PR UTFPR - CAMPUS TOLEDODIRETORIA-GERAL - CAMPUS TOLEDO

COORD. DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -TD

ATA DE REUNIÃO Nº COGERH-TD/ZOZZ

ATA DE REUNIÃO Nº 28/03/2022

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 08h00min, na Coordenadoria de
Gestão de Recursos Humanos — COGERH, via Sala ZOOM nº
03 (https://u502web.zoom.us/j/87689265946?pwd=dUJadGQKSXVEeitCRElZVTstmErUT09) do Câmpus
Toledo, foi realizado o sorteio do ponto para a Prova de Desempenho de Ensino (PDE) do Processo
Seletivo destinado ao preenchimento de vagas para Professor do Magistério Federal SUBSTITUTO, nos
termos do Edital Nº 001/2022-PS-TD, para a área/subárea CIENCIAS EXATAS E DA TERRA / Ciência da
Computação. 0 ponto sorteado para área/subárea foi, Ponto nº 01. Modelos e processos de
desenvolvimento ágil de software: metodologias, etapas, papéis e ferramentas envolvidas. Esta PDE
será realizada no dia vinte e nove de Março de dois mil e vinte e dois, conforme ensaIamento divulgado
site: www. http:/loortal.utfpr.edu.br e encaminhado ao(s) candidato(sO via email. nos termos do sito
edital. Acompanharam o sorteio do ponto as testemunhas abaixo identificadas. O registro do sorteio do
ponto foi realizado pela gravação, disponível no link da gravação
https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/ZrYGxququPan. Não havendo mais nada a registrar, encerra-
se a presente ata.
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