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CONCURSO PARA PROVIMENTO DE 1 (uma) VAGA DE PROFESSOR 

EFETIVO – ENSINO BÁSICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO, ÁREA DE 

CONHECIMENTO: LUTERIA – PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO, 

MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CORDÓFONOS ELETRIFICADOS, 

DE QUE TRATA O EDITAL nº 461/17 – PROGEPE. 

 

EDITAL Nº 01/2018 – SEPT/Luteria 

 

O presente concurso é regido pelas normas do Edital nº 461/17-PROGEPE; Resolução 

75/13 – CEPE, que estabelece normas de concurso público para a carreira do Magistério 

do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico na Universidade Federal do Paraná; 

Resolução 70/16 – CEPE, que complementa a Resolução 66/16 – CEPE, que estabelece 

normas de concurso público para a carreira do magistério superior na Universidade 

Federal do Paraná, fixando a tabela de pontuação para avaliação de currículo nos termos 

dos artigos 9º e 36 da citada resolução; Resolução nº 66A/16 – CEPE, que estabelece 

normas de concurso público para a carreira de magistério superior; e Resolução 92/06 – 

CEPE, que estabelece normas para contratação de professor substituto na UFPR; sem 

prejuízo das disposições constantes no Estatuto e Regimento da UFPR e disposições em 

leis federais pertinentes.  

 

1 DAS PUBLICAÇÕES 

1.1 Os editais e convocações terão publicidade na Coordenação Acadêmica do Setor de 

Educação Profissional e Tecnológica, bem como por site eletrônico do Setor 

(http://www.sept.ufpr.br/portal/concursos/). 

 

2 DA COMISSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:  

2.1 As inscrições acompanhadas dos documentos serão encaminhadas para análise da 

Comissão de Homologação das Inscrições, previamente indicada pelo Conselho Setorial 

e divulgada na página de acompanhamento do Concurso, no site eletrônico do Setor. 

Essa Comissão analisará e julgará os pedidos de inscrições, e seu parecer será 

homologado pelo Conselho Setorial no prazo de 14 dias do encerramento das inscrições. 

O resultado da apreciação das inscrições será publicado na mesma página de 

acompanhamento, no site eletrônico do Setor. 

2.2 Os pedidos de reconsideração relativos às inscrições deverão ser interpostos pelos 

candidatos no prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação da homologação, para a 

Comissão de Homologação das Inscrições. Os pedidos deverão ser apresentados e 

protocolados por escrito, juntamente aos documentos necessários para comprovação do 

pedido, na Coordenação Acadêmica do Setor de Educação Profissional e Tecnológica, 

das 08h00 às 18h00, na forma do prazo acima. 

2.3 Analisados os fundamentos dos pedidos, a Comissão de Homologação das 

Inscrições poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 02 (dois) dias úteis ou negar 

provimento. 

http://www.ufpr.br/soc/pdf/Estatuto_da_UFPR.pdf
http://www.ufpr.br/soc/pdf/Regimento_Geral_da_UFPR.pdf
http://www.progepe.ufpr.br/progepe/concursos/docente/concursos_publicos/resolucoes.html
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2.4 Do resultado da apreciação dos pedidos de reconsideração, os recursos a essa 

decisão serão julgadosem única instância pelo Conselho Setorial ou ad referendum do 

Conselho por seu Presidente, no prazo de 02 (dois) dias úteis, dando ciência aos 

candidatos. 

 

3 DA BANCA EXAMINADORA (COMISSÃO JULGADORA): 

3.1 A Banca Examinadora (Comissão Julgadora) será designada pelo Conselho Setorial 

ou ad referendum do Conselho por seu Presidente, e será composta por 5 (cinco) 

professores que pertençam a mesma classe que é objeto do Concurso ou que possuam 

titulação igual ou superior à exigida, nos termos do artigo 15 da Resolução 75/13 – 

CEPE. 

3.2 O prazo para impugnação em relação à Banca Examinadora será de 48 (quarenta e 

oito) horas após a publicação da portaria de nomeação divulgada na página de 

acompanhamento do Concurso no site eletrônico do Setor. 

3.3 Previamente ao início do Concurso, a Banca Examinadora fixará o cronograma de 

realização das provas, e tornará públicos os pontos para a primeira prova, os critérios de 

avaliação, e as datas da instalação da Banca e da primeira prova. Essas informações 

serão publicadas na forma de edital público na página de acompanhamento do Concurso 

no site eletrônico do Setor. 

3.4 Os prazos estabelecidos no início do concurso poderão ser alterados pela Banca 

Examinadora, desde que informados e publicados em edital público na página de 

acompanhamento do Concurso no site eletrônico do Setor. 

 

4 DO INÍCIO DO CONCURSO  

4.1 Em Sessão Pública, em data e horário previamente divulgados no edital citado no 

item 3.3, a Banca Examinadora será instalada e iniciará seus trabalhos. Na mesma 

ocasião, será realizada a primeira prova do concurso. 

4.2 O período provável de realização das provas é na segunda quinzena de fevereiro de 

2018. 

4.3 A sequência das provas do Concurso será: 

I. Prova Escrita (eliminatória); 

II. Prova Prática (eliminatória); 

III. Prova Didática (eliminatória); 

IV. Análise de Currículo (classificatória); 

V. Defesa do Currículo (classificatória). 
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5 DA PROVA ESCRITA 

5.1 A prova escrita consistirá de uma dissertação sobre o ponto sorteado da lista 

elaborada pela Banca Examinadora com base no Programa do Concurso. 

5.2 A lista de pontos da Prova Escrita será divulgada pela Banca Examinadora 

juntamente à convocação para o início das provas, com base no programa constante no 

Anexo deste Edital. 

5.3 Os candidatos deverão apresentar-se no local indicado pela Banca Examinadora, no 

dia e horário designados para a realização do sorteio do ponto da prova escrita. O ponto 

sorteado será o mesmo para todos os candidatos. 

5.4 O candidato que não comparecer ao sorteio de ponto da prova escrita ficará 

impedido de participar das etapas subsequentes. 

5.5 O sorteio de ponto para a prova escrita será efetuado pelo primeiro candidato 

inscrito no concurso imediatamente antes do início da prova, e a Banca Examinadora 

convocará dois candidatos para proceder à fiscalização do sorteio de ponto. 

5.6 Sorteado o ponto, os candidatos terão 1 (uma) hora para consultarem material 

bibliográfico e anotações providos por si mesmos, excluídos quaisquer meios e 

aparelhos eletrônicos. Após o período de consulta, o candidato terá de 3 (três) a 6 (seis) 

horas para a realização da prova, sendo esse período definido e informado pela Banca 

Examinadora no início da prova. 

5.7 O ponto sorteado para a Prova Escrita não retornará à lista para a Prova Didática. 

5.8 Durante a realização da prova, não será permitida a utilização de qualquer material 

bibliográfico, anotações ou quaisquer meios e aparelhos eletrônicos, sob pena de 

desclassificação do candidato. Nenhum candidato poderá iniciar a prova antes da hora 

estabelecida pela Banca, mesmo que não queira valer-se do tempo permitido para 

consultas. 

5.9 Durante a realização da prova, nenhum candidato poderá deixar o recinto da prova 

sem o acompanhamento de um dos integrantes da Banca Examinadora. 

5.10 Na Prova Escrita, é obrigatório o uso da língua portuguesa, salvo 

expressões/conceitos tipicamente estrangeiros sem equivalente próprio. 

5.11 A nota da Prova Escrita será atribuída na escala de 0 (zero) a 10 (dez), conforme os 

seguintes critérios de avaliação: 

I. clareza da exposição dos argumentos e redação adequada; 

II. sequência dos argumentos, composição do trabalho, articulação das partes 

(introdução, desenvolvimento, conclusão); 

III. avaliação crítica do tema; 

IV. grau de precisão dos conceitos e fundamentos dos argumentos; 

V. referências bibliográficas utilizadas. 
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5.12 Após o término da Prova Escrita, será realizada a Leitura da Prova Escrita, em 

Sessão Pública agendada pela Banca Examinadora, em data e local indicados 

previamente. A Leitura se dará por meio da ordem de inscrição dos candidatos.  

5.13 A Leitura da Prova Escrita constituir-se-á em momento de avaliação com gravação 

em áudio e vídeo. O candidato que não comparecer à Sessão Pública de Leitura de 

Prova Escrita, portanto, será considerado desistente e, então, eliminado do certame. 

5.14 Após a Sessão Pública, a Banca Examinadora procederá à avaliação das provas, 

reservadamente. 

5.15 Nesta Prova, não serão habilitados os candidatos que não obtiverem nota mínima 

(7,0 – sete) por pelo menos 3 (três) examinadores, e que não obtiverem nota média 

mínima de 7,0 (sete) na prova. 

5.16 A Banca Examinadora anunciará publicamente, por meio de edital, no dia e horário 

previamente divulgados,na página de acompanhamento do Concurso no site eletrônico 

do Setor, a lista de candidatos aprovados nesta Prova. 

 

6 DA PROVA PRÁTICA 

6.1 A Prova Prática constará de: 

I. uma atividade sobre o ponto sorteado pelo candidato imediatamente antes da prova, 

de lista elaborada e divulgada previamente pela Banca Examinadora, na página de 

acompanhamento do concurso no site eletrônico do Setor; 

II. execução de relatório circunstanciado da Prova Prática; 

III. indicação dos instrumentos, aparelhos ou das técnicas a serem utilizadas e da 

metodologia de aferição para avaliação dos candidatos. 

6.2 A Prova Prática acontecerá em data, horário e local previamente divulgados pela 

Banca, em edital próprio, na página de acompanhamento do concurso no site eletrônico 

do Setor. 

6.3 As especificações quanto à Prova Prática no que diz respeito aos materiais e 

ferramentas utilizados durante sua realização, dentre outras questões, serão indicadas no 

edital de convocação para a Prova, citado no item 6.2, divulgado na página de 

acompanhamento do concurso no site eletrônico do Setor. 

6.4 A Prova Prática terá duração máxima definida pela Banca, informada antes do início 

da prova. 

6.5 Após o término da Prova Prática, será realizada a Leitura do Relatório da Prova 

Prática, em Sessão Pública agendada pela Banca Examinadora, em data e local 

indicados previamente. A Leitura se dará por meio da ordem de inscrição dos 

candidatos.  
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7 DA PROVA DIDÁTICA 

7.1 A Prova Didática constará de uma aula, com duração de até 50 (cinquenta) minutos, 

sobre ponto sorteado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência pelo próprio 

candidato, da lista de pontos previamente elaborada e divulgada pela Banca 

Examinadora, com base no programa do Concurso, e com reposição dos pontos já 

sorteados anteriormente pelos candidatos que antecederam o mesmo sorteio. 

7.2 A Prova Didática acontecerá em Sessão Pública, gravada, em data, horário e local 

previamente divulgados pela Banca Examinadora em edital específico, publicado na 

página de acompanhamento do Concurso no site eletrônico do Setor, juntamente à lista 

de pontos. 

7.3 Na ocasião da Prova Didática, os candidatos deverão apresentar à Banca 

Examinadora, em vias físicas, o plano de aula referente a aula a ser ministradas, em 

cinco vias, para os membros da Banca. 

7.4 A nota da Prova Didática será atribuída na escala de 0 (zero) a 10 (dez), conforme 

os seguintes critérios de avaliação: 

I. domínio do conteúdo – contextualização, abrangência e consistência; 

II. crítica – análise crítica do conteúdo e especificidade; 

III. métodos didáticos – adequação da metodologia à transmissão do conteúdo, 

organização e clareza das informações, pertinência nos exemplos utilizados, planos de 

aula e recursos didáticos, postura do professor (forma de transmissão e exposição, 

linguagem); 

IV. referências bibliográficas utilizadas; 

V. adequação da exposição ao tempo previsão. 

7.5 Para a Prova Didática serão disponibilizados aos candidatos os seguintes materiais 

de apoio: Notebook com entrada USB, Projetor Multimídia com entrada VGA ou 

HDMI; e quadro, giz e apagador. A Banca Examinadora não se responsabiliza por 

incompatibilidades técnicas dos arquivos dos candidatos com as configurações ou 

programas instalados nos materiais de apoio oferecidos. Sugere-se, portanto, que os 

candidatos tragam seus Notebooks em casos de uso de recursos multimídias. 

7.6 É vedado aos candidatos assistir as Provas dos demais candidatos. 

7.7 Os candidatos que não comparecerem ao sorteio de pontos e/ou à Prova Didática 

serão considerados desistentes e, então, eliminados do certame. 

7.8 Após a Sessão Pública, a Banca Examinadora procederá à avaliação das provas, 

reservadamente. 

 

8 DA PROVA DE ANÁLISE DE CURRÍCULO 
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8.1 Os candidatos aprovados nas Provas Escrita, Prática e Didática deverão apresentar à 

Banca Examinadora 5 (cinco) cópias do curriculum vitae, sendo uma delas 

documentada, para a realização da Prova de Análise de Currículo, de caráter 

classificatório. A data, horário e local para entrega das cópias do curriculum vitae serão 

previamente divulgados pela Banca Examinadora, em edital próprio, publicado página 

de acompanhamento do Concurso no site eletrônico do Setor. 

8.2 O curriculum vitae bem como sua documentação deverão ser apresentados de 

acordo com a Resolução 70/16 - CEPE, que fixa a tabela de pontuação para avaliação de 

currículo para concurso público para a carreira de Magistério Superior da UFPR. 

8.3 Na prova de análise de currículo, a Comissão Julgadora procederá à avaliação dos 

documentos comprobatórios apresentados pelos candidatos. Sendo assim, só serão 

considerados para efeitos de avaliação os itens devidamente comprovados. 

8.4 Nenhuma atividade poderá ser pontuada mais de uma vez. 

8.5 Serão considerados os seguintes grupos de documentos/atividades, cuja pontuação 

consta na Resolução 70/16-CEPE, a qual fixa tabela de pontuação para avaliação de 

currículo para concurso público para a carreira de Magistério Superior na UFPR: 

I- GRUPO I – Títulos universitários;  

II- GRUPO II – Funções administrativas em instituições de ensino superior; 

III- GRUPO III – Atividades em ensino superior e extensão;  

IV- GRUPO IV – Produção científica, artística, técnica, cultural e méritos profissionais 

na área do conhecimento; e  

V- GRUPO V – Outros. 

8.6 Para a Prova de Análise de Currículo, será atribuída a pontuação máxima de 10 

(dez) pontos. Na avaliação, utilizar-se-á a tabela de pontuação constante da Resolução 

do CEPE 70/16 -CEPE, junto às indicações dispostas na Resolução 75/13 – CEPE, a 

qual estabelecendo os seguintes critérios: 

 

a) a somatória dos pontos obtidos no GRUPO I terá peso 4;  

b) a somatória dos pontos obtidos no GRUPO IV terá peso 3;  

c) a somatória dos pontos obtidos no GRUPO III terá peso 2; e  

d) a somatória dos pontos obtidos nos GRUPOS II e V terá peso 1.  

8.7 A maior pontuação do grupo ou conjunto de grupo será utilizada para o cálculo da 

pontuação dos demais candidatos da seguinte forma:  

Fórmula: Número de pontos obtidos no grupo ou conjunto   X  Peso 

Maior pontuação obtida no grupo ou conjunto 

8.8 A pontuação final de cada candidato na prova de análise de currículo será a 

somatória dos pontos obtidos nos grupos após aplicados os respectivos pesos. 

8.9 No cálculo de pontuação final de cada candidato, deverá ser considerado até a 2ª 

casa decimal, desprezadas as demais casas. 
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9 DA DEFESA DO CURRÍCULO 

9.1 A Prova de Defesa do Currículo, de caráter classificatório, consistirá na arguição do 

candidato pela Banca Examinadora, em Sessão Pública, gravada em vídeo e áudio, em 

data, horário e local previamente divulgados pela Banca Examinadora, em edital 

próprio, publicado na página de acompanhamento do Concurso no site eletrônico do 

Setor. 

9.2 A arguição da Prova de Defesa do Currículo versará sobre as atividades previstas no 

Grupos III e IV de conhecimento, respeitando-se sua pertinência à área de 

conhecimento e programa do Concurso. 

9.5 Durante a Prova de Defesa do Currículo cada examinador terá 10 (dez) minutos, no 

máximo, para arguir com os candidatos, que terá tempo semelhante para sua 

manifestação, desde que o total da arguição não ultrapasse 2 (duas) horas e 30 (trinta) 

minutos. 

9.6 Na Prova de Defesa do Currículo será atribuída aos candidatos a pontuação máxima 

de 10 (dez) pontos, na escala de 0 (zero) a 10 (dez), pelos membros da Banca 

Examinadora, individualmente. 

9.7 A pontuação final obtida pelos candidatos da Prova de Defesa do Currículo e 

Projeto de Pesquisa será a média aritmética dos pontos atribuídos pelos membros da 

Banca Examinadora nesta Prova. 

 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Após a conclusão de cada prova do Concurso, a Banca Examinadora reunir-se-á 

para avaliação e divulgação dos nomes dos candidatos habilitados naquela etapa. 

10.2 A banca atribuirá notas individualmente, e reservará os documentos com as notas 

em envelope lacrado e rubricado por todos os membros da Banca, sendo os envelopes 

conservados pelo relator até sua abertura na Sessão Pública de divulgação dos 

resultados. 

10.3 É vedado o anúncio público de qualquer nota antes da Sessão Pública de 

Divulgação dos Resultados. 

10.4 Após a conclusão de todas as provas, a Banca Examinadora emitirá parecer 

conclusivo, considerando cada candidato, habilitado ou não, em Sessão Pública, com 

data, horário e local previamente divulgados pela Banca Examinadora na página de 

acompanhamento do Concurso no site eletrônico do Setor. 

10.5 Na Sessão Pública, os envelopes de cada candidato serão abertos em público, e as 

respectivas notas serão inseridos à vista dos candidatos, em planilha própria. 
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10.6 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem pontuação média igual 

ou superior a 7 (sete), na escala de 0 (zero) a 10 (dez), além de pontuação igual ou 

superior a 7 (sete), na escala de 0 (zero) a 10 (dez), com pelo menos 3 (três) membros 

da Banca Examinadora em cada uma das provas, independentemente de pontuação 

obtida nas Provas da Análise de Currículo e de Defesa do Currículo e Projeto de 

Pesquisa. 

10.7 As pontuações obtidas em cada prova serão somadas. 

10.8 A classificação final dos candidatos dar-se-á em ordem decrescente da soma dos 

pontos obtidos nas provas. 

10.9 Serão considerados habilitados os candidatos classificados dentro do limite 

máximo estabelecido em edital, salvo em caso de empate na última classificação. 

10.10 Havendo mais de um candidato habilitado, a Banca Examinadora indicará a 

respectiva ordem de classificação, em função das médias globais alcançadas pelos 

candidatos, observados sucessivamente os seguintes critérios de desempate do 

Concurso: 

a) a maior média na Prova Escrita; 

b) a maior média na Prova Didática; 

c) a maior média na Prova Prática; 

d) a maior média da Prova de Análise de Currículo; 

d) o maior tempo de magistério. 

10.11 Em caso de empate envolvendo candidato idoso, o primeiro critério de desempate 

será a idade, enquadrando-se na condição de idoso o candidato com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos. 

10.12 No transcorrer do concurso, os pedidos de reconsideração devem ser interpostos 

junto à Banca Examinadora, até 1 (uma) hora antes do início da etapa seguinte do 

concurso. Os pedidos serão encaminhados à Banca, que se manifestará no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

10.13 Da decisão da Banca Examinadora quanto ao pedido de reconsideração, caberá 

recurso, em última instância, junto ao Conselho Setorial, podendo o candidato, nesse 

caso, continuar o Concurso, pendente da decisão do Conselho em questão, até o 

momento dos resultados finais do certame. 

10.14 Concluídos os trabalhos, a Banca Examinadora emitirá Parecer Conclusivo e 

publicará o edital do resultado final no local do Concurso e na página de 

acompanhamento do Concurso no site eletrônico do Setor. O resultado deverá ser 

encaminhado ao Conselho Setorial para homologação do Concurso. 

10.15 O prazo de validade do concurso público será de 12 (doze) meses, a partir da 

publicação dos resultados no Diário Oficial da União. 
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10.16 É de responsabilidade do candidato conhecer as resoluções e editais relacionados 

ao concurso do qual está participando. 

 

Curitiba, 03 de janeiro de 2018 
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ANEXO – PROGRAMA DO CONCURSO 

 

Elementos básicos da Prática de Construção e entalhe em Luteria; 

Processos de construção de cordófonos eletrificados; 

Processos de manutenção de cordófonos eletrificados; 

Processos de restauração de cordófonos eletrificados; 

Cultura e História da Construção de Guitarras Elétricas no Brasil; 

Elementos que influenciam as características timbrísticas de sistemas de captação 

magnéticos. 

 


