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BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE 1 (uma) 
VAGA DE PROFESSOR EFETIVO, ÁREA DE CONHECIMENTO: DIREITO, 
DE QUE TRATA O EDITAL 143/2019 – PROGEPE. 
 
 

EDITAL Nº 04/2019 – SEPT/Direito 
 

A Banca Julgadora do Concurso Público do Edital 143/2019 – PROGEPE, da área de 
Direito, para a Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Setor de Educação 
Profissional e Tecnológica, convoca os candidatos para o início do concurso, com a 
instalação dos trabalhos, SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA a ser realizada no 
dia 03/06/2019 (segunda-feira), às 07h30 (sete horas e trinta minutos), seguida da 
PROVA ESCRITA, a ser realizada também no dia 03/06/2019, a partir das 08h00, 
no local abaixo indicado. Informa, também, a data da realização da Sessão Pública 
de Leitura da Prova Escrita: 
 
1. Convoca os candidatos para a Sessão Pública de Abertura, que será realizada 
no dia 03/06/2019, (segunda-feira), às 07h30, Sala A09, Bloco A – localizado à Rua 
Alcides Vieira Arcoverde, nº 1225, Jardim das Américas, Curitiba-PR. O candidato que 
não comparecer à Sessão Pública de Abertura será eliminado. 

 
2. Convoca os candidatos para a Prova Escrita: A Prova Escrita será realizada 
na data informada abaixo: 

 
CARREIRA CLASSE ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
DATA  HORÁRIO 

Ensino 
Básico, 

Técnico e 
Tecnológico, 

EBTT 

D1 Direito 
03/06/2019 

(segunda-feira) 

 
07h30 

 
A lista de pontos para o sorteio do tema da prova escrita segue abaixo: 
 
1. Os elementos de validade do negócio jurídico sob a ótica do negócio jurídico de 
compra e venda de imóveis. 
2. As modalidades das obrigações explicadas a partir da ótica dos negócios imobiliários: 
obrigações solidárias e subsidiárias, obrigações de meio e de resultado, obrigações 
divisíveis e indivisíveis. 
3. Contrato Built to suit. 
4. O Direito Real do Promitente Comprador e a prática imobiliária. 
5. A responsabilidade civil nos negócios imobiliários: incorporadoras, imobiliárias e 
corretores de imóveis. 
6. A relação entre o Direito do Consumidor e as incorporações imobiliárias. 
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7. Garantias locatícias. 
8. Impactos da Lei nº 13.786/18 no parcelamento de solo urbano. 
9. Condomínio em multipropriedade. 
10. Impactos da Lei nº 13.786/18 nas incorporações imobiliárias. 
 
Local de realização da Prova Escrita: Universidade Federal do Paraná, Setor de 
Educação Profissional e Tecnológica (SEPT), Sala A09, Bloco A – localizado à Rua 
Alcides Vieira Arcoverde, nº 1225, Jardim das Américas, Curitiba-PR. 
 
Observação 1: O período de realização do Concurso Público de Provas e Títulos 
seguirá o cronograma elaborado pela Banca Examinadora, publicado em edital próprio. 
Os candidatos deverão apresentar-se no local indicado acima, no dia 03/06/2019, às 
07h30, para a Sessão Pública de Abertura e o sorteio do ponto, este que ocorrerá às 
08h00. Será permitida a consulta de material bibliográfico e anotações providas pelo 
próprio candidato, excluídos os meios eletrônicos, das 08h00 às 09h00. Não será 
permitida a utilização de qualquer material bibliográfico ou anotações durante a 
realização da prova, sob pena de desclassificação do candidato. 
 
3. Sessão Pública de Leitura de Prova Escrita: A Sessão Pública de Leitura da 
Prova Escrita será realizada no Auditório do Bloco A, das 08h00 às 12h00 horas do dia 
04 de junho de 2019, terça-feira, conforme a ordem de inscrição dos candidatos no 
concurso. O candidato que não comparecer à Sessão Pública de Leitura da Prova Escrita 
no horário determinado será considerado desistente e, portanto, eliminado.  

Caso seja não seja possível realizar todas as leituras no dia 04 de junho, a Sessão 
Pública de Leitura de Prova Escrita terá continuidade no dia 05 de junho de 2019, 
quarta-feira, das 08h00 às 12h00 horas, no Auditório do Bloco A. Tal informação só 
será confirmada no dia 04 de junho. 

E caso seja não seja possível finalizar todas as leituras no dia 05 de junho, a 
Sessão Pública de Leitura de Prova Escrita terá continuidade no dia 06 de junho de 
2019, quinta-feira, das 08h00 às 12h00 horas, no Auditório do Bloco A. Tal informação 
só será confirmada no dia 05 de junho, se necessário for. 

 
 
* O Edital com a lista dos candidatos não eliminados na Prova Escrita será divulgado a 
partir das 12h00 no dia 06 de junho de 2019. Esta data poderá ser antecipada em virtude 
da necessidade, ou não, de três períodos para leitura da prova escrita. 
 
 
4.  Pontos para a Prova Didática: A lista de pontos para o sorteio do tema da 
prova didática segue abaixo: 
 
1. Os direitos autorais e a proteção dos sistemas de informação 

2. A forma nos negócios jurídicos imobiliários 

3. Inadimplemento das obrigações nos negócios jurídicos imobiliários 

4. Procuração nos contratos imobiliários 

5. O direito real de superfície e o contrato de locação de imóveis 
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6. A responsabilidade civil do negociador imobiliário sob a ótica das relações de 
consumo 

7. Locação não residencial 
8. Impactos da Lei nº 13.786/18 no parcelamento de solo urbano. 
9. Administração do condomínio edilício. 
 
 
 

 
Curitiba, 31 de maio de 2019. 

 
 
 
 
 

_______________________ _______________________ _______________________ 
Marcelo Ribeiro Losso 

Presidente 
 

Jaime Wojciechowski 
Relator 

 

Marcos Alves da Silva 
Membro 

   
 
 

_______________________ _______________________  
Ana Maria Jara Botton 

Faria 
Membro 

 

Luciane Schulz Fonseca 
Membro 

 

 

Obs.: O documento juntado ao processo está devidamente assinado pela banca. 
 
 


