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Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A – Classe A 
Área: Química - Química Inorgânica – Química do Estado Sólido e de Materiais 

 

EDITAL no 03/23-DQUI/QI – CRONOGRAMA AJUSTADO 
 

A Banca Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Classe A - 
Adjunto A, do Departamento de Química, na área de conhecimento de Química Inorgânica - 
Química do Estado Sólido e de Materiais, instituída pelo Edital no 12/23-ET/DIR, no uso de suas 
atribuições e, em cumprimento ao disposto na Resolução 66-A/16-CEPE, torna público o seguinte 
cronograma das etapas do concurso.  

Este cronograma está sujeito a alterações conforme o andamento do certame, 
considerando o número de candidatos não eliminados em cada etapa. 
 
Dia 20/03/2023 – Segunda-feira 
 

Horário Atividade 

08:00 Abertura do Concurso Público pela Chefe do Departamento de Química – Profa. Dra. 
Caroline da Ros Montes D’Oca  
Local: Anfiteatro do Departamento de Química da UFPR  

08:15 Organização dos pontos para a prova escrita  
(Atividade da Banca Examinadora) 
Local: Sala no 23 do Departamento de Química da UFPR 

08:45 Divulgação da previsão de cronograma do concurso e dos critérios para a avaliação 
das provas escrita e didática 
Sorteio do ponto para a realização da prova escrita 
Local: Sala PQ-17 – Departamento de Química da UFPR 

09:10 Início da consulta para a prova escrita 

10:10 Término da consulta e início da prova escrita 

13:10 Término da prova escrita 

14:45 Início da leitura da prova escrita, de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos 

21:00 Divulgação da lista dos candidatos não eliminados na prova escrita e dos horários do 
sorteio de pontos para a prova didática: 
http://www.quimica.ufpr.br/paginas/departamento/concursos-2023/ 

 

Dia 21/03/2023 – Terça-feira 
 

Horário Atividade 

08:00 Organização dos pontos para a prova didática  
(Atividade da Banca Examinadora) 
Local: Sala no 23 do Departamento de Química da UFPR 
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08:30 Divulgação da lista de pontos para a prova didática no sítio de publicação de 
informações e resultados do Departamento de Química: 
http://www.quimica.ufpr.br/paginas/departamento/concursos-2023/ 

09:30 Início do sorteio de pontos para a prova didática pelos candidatos não eliminados na 
prova escrita, de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos  
Sorteio de ponto para a prova didática – CANDIDATO 1 

10:30 Sorteio de ponto para a prova didática – CANDIDATO 2 

11:30 Sorteio de ponto para a prova didática – CANDIDATO 3 

 INTERVALO 

14:30 Sorteio de ponto para a prova didática – CANDIDATO 4 

15:30 Sorteio de ponto para a prova didática – CANDIDATO 5 

E assim por diante, até que todos os candidatos não eliminados na etapa anterior tenham 
realizado o sorteio do ponto para a prova didática. 

 

10:00 Análise dos currículos pela Banca Examinadora 

 
 IMPORTANTE: 

Imediatamente antes do sorteio do ponto para a prova didática, e seguindo os horários 
de sorteio divulgados previamente, cada candidato não eliminado na prova escrita 
deverá entregar à Banca Examinadora as 5 (cinco) cópias do currículo (uma delas 
documentada) e 5 (cinco) cópias da proposta de projeto de pesquisa na área de 
conhecimento do concurso. 

 

Dia 22/03/2023 – Quarta-feira 
 

Horário Atividade 

09:30 Início da prova didática, observando a ordem de inscrição dos candidatos 
Prova didática – CANDIDATO 1 

10:30 Prova didática – CANDIDATO 2 

11:30 Prova didática – CANDIDATO 3 

 INTERVALO 

14:30 Prova didática – CANDIDATO 4 

15:30 Prova didática – CANDIDATO 5 

E assim por diante, até que todos os candidatos não eliminados na etapa anterior tenham 
realizado a prova didática. 

21:00 Divulgação da lista dos candidatos não eliminados na prova didática e dos horários 
da prova de defesa de currículo e projeto de pesquisa. 

 
 
Dia 23/03/2023 – Quinta-feira 

 
Horário Atividade 

08:00 Início das apresentações orais e das entrevistas referentes à prova de defesa de 
currículo e de projeto de pesquisa – CANDIDATO 1 

09:00 Apresentação oral e entrevista referente à prova de defesa de currículo e de projeto 
de pesquisa – CANDIDATO 2 

10:00 Apresentação oral e entrevista referente à prova de defesa de currículo e de projeto 
de pesquisa – CANDIDATO 3 

11:00 Apresentação oral e entrevista referente à prova de defesa de currículo e de projeto 
de pesquisa – CANDIDATO 4 
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E assim por diante, até que todos os candidatos não eliminados na etapa anterior tenham 
realizado a prova de defesa de currículo e de projeto de pesquisa. 

 

Orientações para a Prova de Defesa do Currículo e de Projeto de Pesquisa 

 A Prova de defesa do currículo e de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 
concurso será realizada de forma pública e compreende uma exposição oral pelo 
candidato seguida da arguição pela Comissão Examinadora. 

 A arguição versará sobre as atividades dos Grupos III e IV de documentos/atividades 
listados no curriculum vitae e sobre o projeto de pesquisa apresentado pelo candidato 
na área do conhecimento do concurso. 
Grupo III: atividades de ensino superior e extensão. 
Grupo IV: produção científica, artística, técnica, cultural e méritos profissionais na área 
do conhecimento do concurso.  

 A proposta de projeto de pesquisa deverá conter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 25 
(vinte e cinco) laudas, não incluídas as referências. 

 As 5 (cinco) cópias da proposta de projeto de pesquisa deverão ser entregues à Banca 
Examinadora, pelos candidatos, imediatamente antes do sorteio do ponto para a prova 
didática, juntamente com as cópias do curriculum vitae e da respectiva documentação 
comprobatória. 

 O candidato terá 20 minutos (no máximo) para a apresentação oral das suas 
atividades nos Grupos III e IV (como dispostas nas Resoluções 66-A/16-CEPE e 
70/16-CEPE) e do projeto de pesquisa. Cada examinador terá 15 minutos (no 
máximo) para arguir o candidato, que disporá de tempo idêntico para a sua 
manifestação. 

 Tanto o projeto de pesquisa quanto o material usado na apresentação oral poderão ser 
redigidos em língua portuguesa ou inglesa. 

 

Dia 24/03/2023 – Sexta-feira 
 

08:00 Reunião da Banca Examinadora para montagem da planilha que receberá os 
lançamentos de notas 

11:00 Sessão pública de divulgação do resultado do concurso 

 
 
Local de realização das provas: 
Sala PQ-17 - Departamento de Química – Centro Politécnico – Jardim das Américas – Curitiba 
 
Sítio de publicação de informações e resultados: 
http://www.quimica.ufpr.br/paginas/departamento/concursos-2023/ 
 
 

Curitiba, 20 de março de 2023 
 

 

Profa. Dra. Jaísa Fernandes Soares 
(UFPR, Presidente da Banca Examinadora) 
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