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Portaria n° 2013 de 28 de novembro de 2016

0 REITOR DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ,
considerando o Decreto datado de 08 de setembro de 2016, publicado no D.O.U. de 09 subsequente;

considerando a Deliberação n° 02, de 26.03.1993, do então conselho Diretor,

RESOLVE

1 - designar Comissão Permanente de Concurso Público composta pelos servidores
SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA MADALOSSO VIEIRA, matrícula SIAPE n° 393777, Diretora de
Gestão de Pessoas, ROSE MARI Dl PALMA, matrícula SIAPE n° 10538398, Chefe da Divisão de Movimentação
de Pessoas, DENISE ERTHAL, matrícula SIAPE n° 2034352, Assistente em Administração, RICARDO
KARVAT, matrícula SIAPE n° 392627, Diretor de Educação Profissional, HUMBERTO REMIGIO GAMBÁ,
matrícula SIAPE n° 393076, Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação, ANGELA LUIZA LAGO,
matrícula SIAPE n° 1821989, Assessora de Concursos Públicos e Processos Seletivos, CASSANDRA DE
OLIVEIRA, matrícula SIAPE n° 2036708, Assistente em Administração, VANIELE MARCONDES, matrícula
SIAPE n° 1722000, Assistente Social, e SILVIA ROSSI, matrícula SIAPE n° 14465433, Assistente em
Administração, para, sob a presidência da primeira e vice-presidência da segunda, responsabilizar-se pela
organização e execução de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado para o provimento de vagas nas
carreiras técnico-administrativas, de magistério e contratos administrativos para professores substitutos,
obedecendo os trâmites legais exigidos, encarregando-se de:

1. Elaboração dos Editais e encaminhamento para homologação do Reitor;
2. Execução do processo seletivo;
3. Apresentação de relatório circunstanciado.

II - Determinar que o Diretor-Geral, o Coordenador de Gestão de Recursos Humanos e o
Diretor de Planejamento e Administração de cada Câmpus da UTFPR que esteja sendo objeto do Concurso
Público sejam membros natos da presente comissão, bem como, o Diretor de Graduação e Educação Profissional,
nas hipóteses de concurso e processo seletivo para o magistério, e, nos seus impedimentos, sejam substituídos
pelos respectivos substitutos eventuais e assumam seus lugares na referida Comissão;

1 - o Diretor-Geral do Câmpus poderá criar, por meio de portaria, subcomissão, sob a sua
presidência, a fim de viabilizar e facilitar a parte operacional do concurso público.

III - Estabelecer que, na organização e execução do certame, a Comissão deverá buscar
suporte administrativo junto aos diversos setores da Instituição;

IV - determinar que, efetuada a inscrição dos candidatos e verificada a participação de
parentes dos membros da Comissão ou Subcomissões, estes deverão se declarar impedidos e solicitar
formalmente seu desligamento dela;

V - revogar a portaria n° 1401, de 17.11.2008.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE
Gabinete da Reitoria
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