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EDITAL Ne S42018 -- PROGEPE -- IFPR

PROCESSOSELETIVOSIMPLIFICADO

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas do Instituto Federal do Paraná, no uso das competências que Ihe
confere a Portaria ng 889 de 18 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial da União na día 19 de
julho de 2016 , torna público que estarão abertas as inscrições no período de ll a 24 de abril de
2018. para a seleção de professor substituto, no Instituto Federal do Paraná - IFPR. nos termos da Lei
8.74593, alterações dadas pela Lei 9.849i99 e Lei 12.425/ii, conforme abaixo especificado
1 - DAS ESPECIFICAÇÕES DA \MGA

1.1 - A$ ínfbrmações referentes à lotação, à área de conhecimento, ao regime de trabalho, ao número
de vagas, aos requisitos mínimos exigidose à remuneração constam no Anexo l deste edital
1.2 - A remuneração foi fixada conforme Orientação Normativa ne S de 2#10/2009 da Secretaria de
Recursos Humanas do MPOG publicada no DOU de 29/10J2009
Z - DAS INSCRIÇÕES

Z.l - A taxa de inscrição é de R$ 46,00(quarenta e seis reais)
Z.2 - A ínscrfçãa será efetuada pessoalmente ou por procuração no Protocolo do campus no qual se
deseja pleitear uma vaga. Os endereços e horários de funcionamento de inscrição estão elencados
abaixo

2.3

CAMPUS

ENDEREÇO E TELEFONE

HORÁRIO

Umuarama

Rodovia PR 323. KM 310 - Umuarama PR. saída
para Guaíra - Telefone {44) 3361 - 6200

Manhã: 08;00 às 12;00h
Tarde:13:00 às 17:00

requisitospara a inscrição

2.3.1 - requerimentode inscrição,disponívelno Protocolodo campus, no qual o candidatodeclare
estar ciente do contido neste Edital, na Leí 8.745P93e demais alterações e na Lei ii.892Q008.
Z.3.2 - cópia de documento oficial de identidade
2.3.3 - comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 46,00 {quarenta e seis reais)
A guia de recolhimento da taxa de inscrição deverá ser obtida no endereço eletrânico

bB2$://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/grusimples.asp.As taxas somente poderão ser
pagas no Banco do Brasil, não senda aceito guias com agendamento de pagamento. O valor pago não

será devolvidoem nenhumahípóten;

2.4 - Na forma do Decreto ne 6.593 de 0V10/2008, poderá ser concedida isenção de taxa de inscrição
ao candidata que estiver inscrito no Cadastro tónico para ProgramasSociais do Governo Federal CadUnico, de que trata o Decreto ng 6.135/2007
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pelo CadUnico
2.4.2

prazo para solicitação de isenção de inscrição será de ll a 17 de abril de 2018.

2.4.3 - A resposta acerca do deferimento ou não do pedido de isenção será disponibilizada no
campus, até o dia 18 de abril de 2018
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2.5 - É vedada a inscrição condicional.

ão Geral do campus apreciará e publicará o resultado das
la útil, através de Edital do campus.
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ofereçam menos de 05 (cincos vagas
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cargo pela qual Optou

3 - DA COMISSÃO EXAMINADORA
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ão Geral do campus, Comissão Examinadoracomposta por 03 (três}
do Amaram.306 l Tarumã
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membros, na forma da Resoluçãovigente

4 - DA SELEÇÃO
4.1 - O processo seletivo simplificado será realizado em 2(duas) etapas. constituídas de

a) ProvaDidátíca.
b) Provade Títulos.

5 - DA PRO\K DIDÁllCA

5.1
Prova Didática versará sobre ponto sorteado com 24 {vinte e quatro) hons de antecedência
pelo próprio candidato, de lista de pontos constante no Anexo ll deste Edital.
5.2 - A Prova Dídática será realizada em sessão aberta ao público, exceto aas candidatos concorrentes

para a mesma área de conhecimento,e consistiráde uma aula com duração de 40 {quarenta)
minutos

5.3 - A ComissãoJulgadora poderá prever um tempo, após o término da apresentação do candidato
de no máximo IO (dez) minutos, para arguíção do candidato
5.4 -- O horário para comparecímentoao campus, para o sorteio do ponto da prova didátíca de cada
candidato, será definido após a homologação da inscrição e disponibilizado em edital próprio na
secretaria do campus e/au endereço eletrõnico do campus de interesse
CAIUPtU UIUI/DRAMA
ETAPAS

DATA PREVISTA PARA REALIZAÇÃO+

Sorteio da Ponto

0305e018

Prova Dídática

l

03t)S2018

+Juntamente com o edital que definirá o horário de camparecimento de cada candidato sed
confirmada a data para a realização do sorteio do ponto e da prova didática
S.5 - A avaliação da prova didática deverá tomar por base os critérios constantes na tabela a seguir

Ne

CRITÉRIOS

PONTOS MÁXIMOS

Planejamento contendo elementos essenciais do Plano de Aula
Precisão e clareza entre os elementos do Plano de Aula
3 lUtilinçãa e citação durante a exposição de referencial teórico adequado ao tema

10

4 lCoerência entre o planejamento e execução da aula

10

5 l Utilização de linguagem apropriada com fluência verbal e concordância gramatical

10

6

e sequência lógica no
essenciais do tema

7 l Domínio e segurança no

ente da aula dos aspectos
do conteúdo
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8 l Emprego de técnica e recurso de ensino apropriados ao tema
9 lUtilização de exemplos rebrçadores do conteúdo explorado

10

lO IAula ministrada com introdução, desenvolvimento e conclusão de forma
articulada com a temática explorada

10

TOTAL

5.6

100

rá classificado para a próximaetapa somente Q candidato que obtiver média de 70 {setenta}

pontos na avaliação da Comissão Examinadora

5.7 - A Prova Didátíca será gravada em vídeo para fins de registro e avaliação

5.8 - Para a realização da Prova de Desempenho Didático, poderão ser utilizados quaisquer recursos

dídáticos compatíveis, sendo disponibilizadaapenas a lousa. Os demais equipamentos como

retroprojetor, TV e vídeo, projetor multimédia. computador. etc., deverão ser providencíados pelo
candidato, por seus próprios meias e instalados sob sua inteira responsabilidade, dentro do tempo
máximoestipulado para a aula
6 - DA PROVA DE TÍTULOS

6.1
prova de títulos terá por base a documentação devidamente comprovada a ser entregue no
horário marcado de sua prova didática
6.2 - Para a Prova de Títulos será atribuída a pontuação constante na tabela a seguir
TÍTULOS

DESCNÇÃO

«««'

a) Títulode Ooutor

Pertencenteà área e/ou subárea do mnheclmenta
especificadacomo prioritária pa'a cada vaga
b) Título de Doutor
de curso pertennnte à área do conhecimento de Educação-

ç) TRaIo de Doutor
de curso nãQcontemplado pelos itens a e b.

d) Thulode Mestra
de curso pertencenteà áRa e/oi subárea do conhecimento
especificadacomo prioritária pa 'a cadavaga.

1)Thulação Acadêmin

e) Titula de M«tre
de cursa pertencente à área do conhecimento de Educação.
f) Thulo de Mestre
de cursa não contemplado pelos itens d e e.

l'mu'

30

IS
10

IS
10

5

B)Titulode Especialista

de curso pertencenteà área e/o i subárea da conhecimento
espectíicada como prioritáüa pam cada vaga
h) Titulo de Especialista

de curso pertencente à área do conhecimento de Edumção
) Titulo de Espedalista
de curso nio contemplado pelos itens g e h

Av. Viçtor Ferreiia da Amaram,306 l Tarumã l Curitiba l PR l CEP 82.S30 230
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ZI Titulação Adicbnal

IJI Licenciatura ou Formação Pedagógica

3) Expenênda profissional

l k} 1,0 pontos parsemestn excluído fmção de meses e dias.

4) Experiênciaprofissionalna
área de atuação do Pr«essa
Seletivo Simpllílndo

l 1)0,S pontos par semestre excluídofraçãa de meses e dias
TDIAI MÁXIMO DE PONTOS

iao

6.3 - O exame de títulos avaliará 4 itens; {l} Titulação Académica; {2} Titulação Adicional; {3}
Experiência profissional docente/aula; l4} Experiência profissional na área de atuação do processo
seletivo simplificado, podendo atingir no máximo 30, 10, 40 e 20 pontos, respectivamente por item.
totalizando o máximo de 100 (cem) pontas

6.4 - Na avaliaçãodo item (1) Titulaçãa, caso o candidato possua 2 (doís} títulos da mesmo grau,
somente será considerado um deles, bem como caso possua títulos de graus díférentes, os mesmos
não serão contados de forma cumulativa, sendo a pontuação atribuída apenas ao título de maior
grau
6.5 - As tftulações apresentadas, relativas aos itens {l) Titulação Acadêmíca e (2) Titulação Adicional,
obtidas no exterior deverão, obrigatoriamente, estarem revalidadas no Bmsil, ou validados par

Instituiçãofederalde Ensino.

6.6
títulos apresentados relativos ao$ itens (3) Experiência profissional docente/aula e (4)
Experiência profissional na área de atuação do processo seletivo simplificado somente serão válidos
mediante comprovação através de carteira de trabalho, certidão de tempo de serviço, contrato de
trabalho e/ou certidão de prestação de serviços, emitida por órgão competente e/ou conselho
profissional, quando cabfvel.
6.7 - A pontuação da prova de títulos será atribuída pela soma das pontuações dos 4 {quatro} itens
previstos no item 6.3 deste Edital.
7 - DA NOTA FINAL

7.1 - Será considerado classificado o candidato que obtívec na prova didática, média igual ou superior
a 70 (setenta) pontos
7.2 - A média final será atribuída pela média ponderada entre a pontuação das provas didática e de
títulos, com peso 7(sete) e 3 (três) respectivamente, conforme fórmula abaixo:
MÉDIA FINAL = Hantuação da prova dklática + 7 + pontuação da prova de títulos + 3

7+3

7.3 -- A classificaçãofinal dos candidatos será obtida com base na média final dos candidatos. em
ordem decrescente de pontuação
7.4 -- No caso de empate, a classificaçãoobservará a seguinteordem de preferência;
1-a idade, em favor do candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
11-a maior pontuação na prova dídátíca;
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111a maioridade
7.5

Os candidatos poderão solicitar ao campus acesso às suas próprias fichas de avaliação

8 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

B.l - O contrato vigorará a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado no interesse da
Instituição.em consonânciacom as normas legais,não excedendoo prazo legalde 2(dois) anos
9 - DOS TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

9.1 - Os títulos obtidos no exterior deverão, obrigatoriamente,estar revalidados no Brasil. ou
validados por Instituição Federal de Ensino
tO - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
10.1 - 0 resultado preliminar, contendo a relação dos aprovados com sua classificação, será divulgado

pela comissão examinadora após a conclusão dos trabalhos

l0.2 -- Do resultado preliminar caberá recurso à Comissão Examinadora,no prazo de 2 (dois) dias
úteis, a contar da publicação do referido resultado
l0.3 - O recurso a que se refere o item l0.2 deverá ser dirigido à comissãoexamlnadon, a qual, se
não reconsiderar a decisão, encaminhará o recurso ao dirigente da unidade para decisão final
l0.4 - O recurso será interposto por meio de requerimento,devidamente protocolado no impus ao
qual o processo selettvo está vinculada, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do
pedido de reexame de forma clara e objetivo, podendo juntar os documentos que julgar
oonvenientes

l0.5 - Depois de exaurida a fase recursal, o processo, contendo o relatório final da comissão
examinadora. após aprovado pelo dirigente da unidade solicitante. será encaminhado à PROGEPE
para homologação

11 DO PRAZO DE VAUDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

11.1 - 0 processo seletivo simplificado terá validade de l tum} anQ, a partir da publiação do Edital de
Homologação no Diário Oficial da União
12 - DAS PROIBIÇÕES

t2.1 - É proibida a contratação, como professor substituto, de servidor ocupante de cargo efetivo
integrante das carreiras de magistério federal, conforme prevê o incisa 1, do $ 1e. do art. 6P, da Lei nP
B.74S03
12.2 - É proibida a contratação de pessoasque já tenham sido contratadascom fundamento nas Lei
AV.Vector Ferreiia doAmaral, 306 l Tarumã l Curitiba l PR l CEP 82.S30 230

INSTnUTOFEDERAL
ne 8.745P93,inclusive na condíçãa de professor substituto ou visitante, antes de decorridos 24 jvinte e
quatro) meses do encerram©nto de seu contrato anterior.

Curitiba, 10 de abril de 2018
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Pró-Reitora de GestãbLdb Pessoas
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QUADRODEMONSTRATIVODE\fiGAS

LoTAÇÃo

é u!~gl:k!%H' l-e I':".;."'"'~-""'"-'+il
40h l

Umuarama Alqultetuneurbanismol

LOULÇÃO

ÁREA DE
CONHECIMENTO

UCampuso

EngenhariaCivil

OI

'Ê=: +:
40h

OI

Graduação em Arquitetura
Urbanismo

1«««,«.«-«&+-+
l Graduação em Engenharia civil l

REMUNERAÇÃO
MENSAL

R$3.121,76{40h]

REMUNERAÇÃO
MENSAL

R$ 3.12i.76 {40h}

ANEXO ll AO EDITAL Ne S#Z018 - PROGEPE - IFPR

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CON'noDO PROGRAMÁriCO
Área de ijjlüe4imento: Arquitcturn € Urbanismo
Campus: Umuarania
L Históriada Arquitetura e do
2. Teoria da Arquitetura

3.Teoriado Urbanismo
4. Paisagismo
5. Conforto térmico

6.Conforto

Z=PlanejamçntoUrbano

1.

ediais

2.To
Ra
3. Mecânica dos solose funda
4. Resistênciados materiaise Análise de estruturas
5. Estruturasde concreto. metálicase de madeira
de infraestrutura
-á
de estudas e de saneamento
6. Pro
7. Análise
ecnica5
itares;de
de
e de incêndio
8. Projetoscom
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EXTRATODO EDITAL N. 52. DE 10 DE ABRIL DE 2018
PROCESSOSELETIVO SIMPLIFICADO

A Pró.Reitora de Gestão de Pessoas do instituto Federal do Paraná, no uso das competências que Ihe
confere a Portaria n9 889 de 18 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial da União no dia 19 de Julho de

2016 , torna público a seleção de professar substituto, no Instituto Federal do Paraná - IFPR, nos termos da
Lei a.74993, alterações dadas pela Leí 9.849/99 e Lei 12.4Zytt.

conforme abaixo especificado

1. A inscrição será efetuada pessoalmente ou por procuração no Protocolo do campus Umuarama no
período de llÁ)4/2018 à 2'4lt)42018,no endereço rodovia PR 323, KM 310 - Umuarama PR, saída para
Guaíra - Telefone {44) 3361 -- 6200 . das 08;00 às 12:00 h e das 13:00 às 17:00(de segunda a sexta-feira);
2. A isenção da taxa de inscrição deverá ser solicitada conforme orientações constantes nos itens 2.4, 2.4.1
e 2-4.2 do Edital N. S32018, no período de no período de ll a 17 de abril de 2018;

3. O pagamentoda taxa de inscriçãono valor de R$ 46.00 (quarentae seis reais) deveráser efetuado
conforme orientações constantes no subitem 2.3.3 do edital;
4. O processo seletivo simplificado terá validade de l (um) ano, a partir da publicação do Edital de
Homologação no Diário Oficial da União;
5. O Edital completo e instruções especificas com o$ programas e estruturas das provas estarão disponíveis
no site http://reitoria.ífpr.edu.br/processos-seletivos-pro&ssores-substitutos/;

6. A prova didática e a prova de títulos serão realizadasconforme itens 5 e 6 do Edital532018

ElianeApanci
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas
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