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INSTRUÇÕES: 
 
Encaminhar a ficha de inscrição e todos os documentos digitalizados, de forma legível, para o e-mail 
dqui@ufpr.br, no período de 03/01 até 01/02/2022. Preferencialmente todos os documentos 
digitalizados em um arquivo único e no formato PDF. Todos os e-mails de inscrição serão 
respondidos com a confirmação do recebimento. 
 
Lista de documentos (item 4.2 do Edital): 
 
a) requerimento de inscrição no qual o candidato declare estar ciente do contido neste Edital e nas 
Resoluções n.º 66A/2016-CEPE, e 70/16-CEPE (Tabela de Pontuação para Avaliação de Currículo) da 
Universidade Federal do Paraná. O requerimento pode ser obtido na internet no endereço 
eletrônico: http://www.progepe.ufpr.br. O requerimento deverá ser preenchido e assinado pelo 
candidato; 
 
b) cópia de documento oficial de identidade; 
 
c) certidão de quitação das obrigações eleitorais, que pode ser obtida no site do TSE, no endereço 
eletrônico: http://www.tse.jus.br; 
 
d) cópia do Certificado de Alistamento Militar obrigatório para o sexo masculino (Certificado de 
Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação); 
 
e) comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor especificado para a classe do 
concurso. A guia de recolhimento da taxa de inscrição deverá ser obtida na internet no endereço 
http://www.progepe.ufpr.br. As taxas só poderão ser pagas junto ao Banco do Brasil. O valor pago 
não será devolvido em caso algum; 
 
f) Curriculum Vitae, sem os documentos comprobatórios, apresentado de acordo com a sequência 
da Tabela de Pontuação, conforme a Resolução nº 70/16 - CEPE que fixa tabela de pontuação para 
avaliação de currículo para concurso público para a carreira de magistério superior na UFPR. 
Durante a realização do concurso, a Banca Examinadora solicitará os documentos comprobatórios, 
conforme item 9.5.  
 
g) os candidatos estrangeiros estão dispensados da apresentação da documentação relativa às 
letras “c” e “d”, ficando, entretanto, obrigado à apresentação de documento que comprove situação 
regular no país, devendo na posse apresentar visto permanente ou protocolo de solicitação de 
transformação de visto temporário em visto permanente. Deverão apresentar também, no ato da 
inscrição, declaração de proficiência intermediária em língua portuguesa emitida por um órgão 
institucional competente. 
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