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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
R. Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 1255, - Bairro Jardim das Américas, Curi�ba/PR, CEP 81520-260 

Telefone: 41 33614911 - h�p://www.ufpr.br/ 
  

Edital nº 01 2021 SEPT Administracao/2021

Processo nº 23075.012152/2021-10

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE 1 (UMA) VAGA DE PROFESSOR(A) EFETIVO – MAGISTÉRIO SUPERIOR, ÁREA DE CONHECIMENTO:
ADMINISTRAÇÃO, DE QUE TRATA O EDITAL nº 177/2021 PROGEPE.

EDITAL Nº 01/2021 SEPT – ADMINISTRAÇÃO 
20 horas semanais 
Processo 23075.012152/2021-10

O presente concurso é regido pelas normas do Edital n. 177/21 PROGEPE; Resolução n. 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 n. 70/16 CEPE, que complementa a Resolução
n. 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 n. 66-A/16 CEPE, que estabelece normas de concurso
público para a carreira de magistério superior, alterada pela Resolução n. 31/21 CEPE; e Resolução n. 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 Seção de Administração de Atividades Docentes (SAAD), bem como por site eletrônico do Setor, a saber
em 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 no prazo máximo de 10 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 e-mail, juntamente aos documentos
necessários para comprovação do pedido, através do e-mail saad.sept@ufpr.br, até às 23h59 do segundo dia útil após a publicação da homologação das
inscrições, 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.

2.4 Do resultado da apreciação dos pedidos de reconsideração, os recursos a essa decisão serão julgados em 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 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 É de responsabilidade do(a) candidato(a) a interpretação deste edital, bem como o acompanhamento da publicação de todos os atos, instruções e
comunicados ao longo do período em que se realiza este concurso público no site http://www.sept.ufpr.br/portal/concursos, não podendo ser alegado
desconhecimento ou discordância.

Andréia de Jesus 
Chefia da Seção de Administração de Atividades Docentes (SAAD) 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica – SEPT/UFPR

Documento assinado eletronicamente por ANDREIA DE JESUS, CHEFE DA SECAO DE ADMINISTRACAO DAS
ATIVIDADES DOCENTES - SEPT (EM EXERCÍCIO), em 21/07/2021, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3668696 e o código CRC
7DF462B2.
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ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I - PROGRAMA DO CONCURSO 
ÁREA: ADMINISTRAÇÃO 
Processo 23075.012152/2021-10

1. Fundamentos e funções administrativas clássicas: descrição e diferenças entre a gestão pública e privada; 
2. Gestão empresarial aplicada a negócios imobiliários: histórico, contexto atual e perspectivas; 
3. Fundamentos e funções empresariais: marketing, recursos humanos, produção, logística e finanças no contexto do Plano de Negócios; 
4. Empreendedorismo, inovação e planejamento de novos negócios (incluindo Negócios Imobiliários); 
5. Gestão aplicada à Empreendimentos Imobiliários; 
6. Processos de avaliação da qualidade e satisfação de clientes de empresas prestadoras de serviços; 
7. Ferramentas da qualidade clássicas e contemporâneas: aplicação e uso em organizações públicas e privadas; 
8. Sistemas Integrados de Gestão da Qualidade; 
9. Fundamentos da Qualidade: histórico, perspectivas, aplicabilidade; 
10. Organização, Sistemas e Métodos.

Referência: Processo nº 23075.012152/2021-10 SEI nº 3668696


