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PROCESSOSELRTIVO SI»IPLIFICADO
A Pú-Reitora de então clc Pescas do instituto Federal do Paraná, con6onne Porcaria n' 889 de 18.07 2016. toma

público que estaçãoabertasas inscrições no lleriodo de 28 dc junho a ll de julllo de 2017, para a sejeçã{)cle

píotêssoies substitutos. no Instituto p'edcrüldo Parara - II'PR. ncls lenhos da Lei 8.745.93, alterüçües dadas pela Lei

9.849.99 c Lei 12.425.'11,confnrínc abaixo especificado
1-

DAS ESPl:C[FICAÇÕES DA \K(;A

1.1 - As infomaações referentes à lotação, à área de conhecimento, ao regime de trabalhe ao nüntera de \abas
aos nquisitos mínimos exigidos c à rcmuneiaçao constam no Anexo l deste edital.

1.2 - A rentuneração l\)i lixada conforme Orientação Nonnati\.a n' 5 dc 28.'10/2009 da Secretaria de Recai'sos

Humanosdo MPOG publicadano DOU dc 29 '10. 2009
2

- DAS INSCRIÇÕES

2.1

A taxa de inscriçãoé dc R$ 1,00(trinta e urli reais) pala 40 horas

2.2 - A inscrição será efctuada,exclusi\amenle,no Protocolodo Campus no qual se desejapleitearumüvaga. O
endereço c horários de hnciottamcnto dc}Campus estão clcncados abaixo

ENDEREÇO E TELEFONE
Av. .rosé Felipc Tequinhü, n' 1.4ii0, Jardim
das 'cações, Pa ranavai-PR

08h às 1] h30 e
h às

21 - São tvquisitos para a inscrição

2.3.1 - Kquerimcnto dc inscrição, disponível no Protocolo do Cunpus, no qual o candidato d«larc estar ciente do
contido neste Edita], na Lci 8.745f93 e deitlais üjlcrações e na Lei 11.89Z2008
2.3.2 - cópia de dmutlento oHlcialde identidade
2.3.3 - cópia dQ(s) diploma(s) de escolaridade(s) exigido(s), devidamente registado(s) no órgão competente
23.4 - cópia do comprüvante de cumpritnenlo das obrigações eleitorais, quc pode er abtída na endereço clcuânico
do Tribtmal Supcri(}r Eleitoral: htto: r-'wwu-tsc.jus,bn
2.3.S - cópia do ccúifi(ndo de cumpriitlento düs obilgações militares

2.3.6 - comprovante de recolhitnento da tax:i de inscrição no valor de R$ 31,00. A guia de recolhimentoda taxa
de inscrição deverá ser obtida no endereço clctrõnico
hrtos://consulta.tesouro.fazenda:99]Eb]íg111ÍgQL!!jlEBloas]) ou no Prolocojo do Campus onde serão realizadas as
nscrições. As taxas só poderão sei' pagas nas agências do Banco do Brasil, excluindo pagamentos via infer»r
baPttfng. O valor pago não será devolvido ein nenhuma hipótese

2.3.7 - 0] (uma) cópia do currículo latões,acompanhado dos respectivos comprovantes

2.4 - Na 6ormüdo Decreto n' 6.593 de {)2/10'2008. poderá ser concedida isenção de taxa de inscrição ao
candidato quc estiver inscrito no Cadüstn) t;naco para Programas Sociais do Giovemo Federal -- CadÚnico, dc
que trata o Decreto n' 6-135/2007

2.4.1 - O pedido de isençãodeverá scr solicitado medianterequerimentodo candidatono Campus no qual $e
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deseja pjeitear uma vaga, acoinpanhüdo do Número de Identificação Social -- NIS, atribuído pela CüdÚniço

2.4.2 - O prazo para solicitaçãode isençãodc inscriçãoserá de 28 de junho a 05 dc julho dB 2017
2.4.3
apostaacerca do dcfêriinenta au não do pedido de isenção será disponibilizada no Campus, até o dia
[}6de j u]ho dc 2017.
2.4.4 :Aqueles

que nâo obtiv'caem isenção deverão consolidar $ua inscrição efêcuando o pagamento dn guia de

recolhimento atéQ prazo final das inscrições para o processo seletivo simplificado

2.4.5 - O interessadoque ti\-er scu pedido de isenção indeferido e que Hall çfêtuür o pagamentoda tma de
nsçrição.na .lorina c no prazo estabelecidono item anterior estará automaticamenteexcluído do processo
seletivo síinpjiflcado

2.5 - É vedada a inscrição condicional
2.6- Encerradas as inwlições, a Direçào Geral do Campus apreciíuá c publicmá Q resultadoda inscnçoes no prazo
máximo de 48(quarenta c oito) horas, atravésdc Edital do Campus

2.7 : Caberá decursoan indefêrhtentodas inscriçõn, devendo o rncsmo ser impetradopelo candidatono prazo

máximo de 24(vime c quaao) horas contadas da data de publicação do Edital de resultadodas inscrições, de que
trata a subiteltl anterim. O recurso será julgado cm 24(vinte e quatro) hunaspela direção geral do campus, a qual

após julgamento. afixará em local própria, pre6el'encialmcntc
na Swretwia Académica do Campus e/ou
disponibilizará no endereço eletrõnica da Campus

2.8 - 1)e acordo com o incisa Vlll, do Ait. 37, da Cllnsümição I'ederal,com o parágrafo? do Art. 5' da Lei n
8.112.f90e com o Decreto n' 3.298.'99, fica assegurada a reserva de vagas aos candidata com de6iciéncia cm 20%

(vinte por conta) do número fatal dc vagas otêKcidas neste Edital. Cowiderando o pc'rccntuülcitado acima, não SL
aplica a reserva dc vagas às pessoas com deficiência çÜos Galgos olêm4am menos de OS(Ginga) vüguç
2.9 - Sc, durante o período de vajidüde deste Concurso, n»un lideradas novas vaga, cubo quantitativo atinja [)5
(cinco) ou mais vagas para algum(uns) dos cargos, wrá aplicado o percentual dc 20% (volte por cento) dc} total de

vagasdeste(s)cargo(s) pna as pescas com deficiência,cumprindoo quc estabeleceo Art. 37, $ 1' do Decreto n
3.298.'j®9

2,10 - O candidato quc desejar conconcr à vaga reservada para pessoas çoin deficiência dcxcrá indicar a situação
dc deHciênçia no Requ(Hmcnto de Inscrição- Sendo aprovado na processo seletivo simplificado c convocado
pura ocupar a vaga, o candidato será submetido à Perícia Médica: quc terá decisão final sobre a sua qualificação

como deficiente ou não c sobre Q gmu de deficiência, com a finalidade de verificar se a deficiência c]uqua] é
portador é compatível com as atribuições do cargo pelo qual optou
3 - DA CoNllSSÃO JULGADORA

3.1 - Será desígmda, pela Direção Geral do Campus, Comissão Julgadora composta por 03(ues) docentes

4 - DA SELEÇÃO
4.1 - O processo setetivo siinpliflcado será realizado ein duas etapa, constituídas de

a) ProvaDidáticü
b) Análisede Cunlculo
5 - DA

PROVA DIDÁTICA

5.1 - A Prova Didática versará sobre ponto saneado com 24(vinte e quão'o) horas de antecedência, pelo próprio
candidato, de lista dc pontos constante no Anexo ]] deste Edital
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5.2 A Priva Didática será realizadaem sessão aberta ao pública, excito aos candidatosconcorrentespara a
Resma área de conhecimento, c consistia'áde uma aula com duração de 50(cinquenta) minutos.

5.3 : A Comissão Julgadora poderá pKvcr um tempo, incluso no período citado no subirem anterior. de no
máxuno ]0 minutas para arguíçao do candidato

S.4
rái'io para compareciincnto ao catnpus, pala a sorteio do ponto da pro\ ü didática de citda candidattl
lerá definido após ü hotnologação da inscriçãc}c disponibilimdo em edital próprio na secretwia do impus e/ou
endereço eletrõnicu do campus dc interesse

CAMPUS PARANAVAÍ
DltlX PREVISTA FURA REAL .IZAÇÃO
Sorteio do Ponto

J«.uÚiéÚié
iÓii Ó
para a realizaçãodo sorteiodo pontoe da prova didárica.
- Os critérios pwa o julgaJnentoda proa'a didática deverão tomar por base a necessidadede: na educação

básica, técnica e tecnológica. o professor apresentardomínio da arca de çonhecirnentoe de um eficiente prolçesso
de ensino-aprendizagem

S.6 - Será cjassifimdo para ü próxima etapa somente Q candidütc} que obtiver nou mínima 7,0(sete) na avaliação

de cada rncmbro da Comissão Julgadora.
6

'

'

DAANÁLlsE DE CunKictJt.o

6.1 - A prova de análiw de currículo terá por base a documentação devidamente comprovada no ato da inscrição
.:.Comprovada a titulaçao ttiinima exigida(Anexo 1), o candidato terá assegurada a nota mínima 7,0 (sete) na
Análise dc Currículo

6.3 - Para a analisede Currículo serão anibuídos os seguintespontos

TITUI,AÇÃO
Grau de Doutor. obtido em Curso

ou títulode Li\.rc

Docente. obtido na forma da Legislação em vigor. na área de çonjieciincnto a que
consorte, em área carrelata ou em Educação.
Cirau de Mestre. obtido cm Cubo devidamerltc
na área de
conhecimento a que concorre, cm área correlata ou cm Educação
Certificado de Conclusão de Curso de
na área de conhecimento a que
çoncorm, em área correlata ou cm Educação, obtido cm Curso autorizado de acordo
com as normas do Conselho I'edcrül de Educação.

de Conclusão dç Curso de Aperfeiçoamentona área de corüecimcntoa
Av. Victor Ferreiro do Amaram.306 Tarumã
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MlnistériadaEduQÇio

que çoticorre, cm área correlata au em Educuçãa, obtida ein Curso {>rxaníz'adode
acordo coill as narinas do Conselho Federal dc Educação.

Publicação dc livros, trabalhos ou artigos cm Anais de Congressos e em res'istas
técnicasde circulação nacional c/ou internacional na área cm que concorK:

Lido.

(cinCO)

Até o limite máximo
de 15 pontos
6 (seis) por livro

Editor ou OBanizüdor de livro publicado.

+ (quatro) por ]ivro

Traduçãode ]ivro.

4 (quatro) par livro

Capítulodc livro

2 (dois) por capítulo

I'naduçào de capital

o de livro

2 (dois) por capinilo
(dclis) por
publicação

Publicação em endereço eletrânico cspecialímdo caiu ISBN
Artigo publicado em periódico ou Anais de Congresso Qualis Intcmacional.

2 (d{)is) por níabalho

Artigo publicado eln pari(bdico ou Anais Qualis Nacional.

l (um) por trabalho

0,5(meio)por

Artigo publicadocm periódicoou Anais Quatis Local.

trabalho

Trabalhos resumidos em congressos internacion

0,4 por trabalho

Trabalhos resumidos em congressos nacionais.

0,2 por trabalho

Patentes devidamente registradas. orientação, co-orientação de dissertnçõcs c
teses.

Até o limite de 5
pontos

Poente.

2,5 (dois e meio) cada
iiina

Orientação doutorado.

2 (dois) por orientando

de doutorado

Co-orientação doutorado.

l (um) por aricnUndo

Orientação mestrado.

l (um) por orientação

de doutorado

de mestrado

0,5 (meio) por

Co-orientação mcstraclo

orientando de
mestrado

Orientação dc TCC ou Monografia.

l (um) por orientação

Orientação de I'CC ou Monografia.

l (um) por orientação

de especialização
de graduação

Até o ]imite de ]5

Experiência cm docência

Av. Vector Ferreiro do Amaram.306
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Mlninérlp dR Educação

limpo de exercíciode Magistériodç N'ivel blédio c Técnico

03 (três) pontos pot

ano

Até o limite de IS
pontos

Experiência profissional:
Tempo dc expmência profissional na área a que concorre. excclo Magistério-

6.4

3 (três) por ano

pontuaçãomáxima que poderá ser obtida nos Títulos apresentadosserá dc 70 (atenta) pontos e

equivalerá à nota 3.0(três) que somada à nota mínima 7,0(sete) de que Mta o subitcin 6.2 deste edita]. atingirá a
pontuação final de t 0,0(dez) na Análise de Cun'ícujo.
'
6.S - O$ Títulos de Doutorado, Menti'ado, F.speciajizaçao e Apcrleiçoamento serão contados olha Única \ez. não
serão contados cumulativamente e a pontuação será atribuída ao título de Inalar híeinrquia

fi.6 - Seta considerado classificado o candidato quc obtive em todas as etapasa nota mínima 7,0(sete) na
avaliação de cada inetnbro dü Comissão Jutgad{)na

7- DA NOTA FINAL
1 - As notas obtidas em cada uma das provas pelos candidatosserão convertidas em médias. obter\,ada a
obtençãodc nota mínima 7,0(sete) por examinador.as quais, pagacálculo da nota llnal. obedecerãoao$
segumtcs pesos:

a) Prova Didátiça: 6,0 (seis)
b) Análise de Cuniculo: 4,0(quatro)

8 - DA VIGÊNCIA DO CONTRA'l'O
8. 1

çonnato vigoram ü partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado no interesseda Instituição, em

consonância com as rlormas legais

9 DOS TÍTULOS OBTllX)S NO EXTERIOR
9.1

0$ üüilos obtidos no exterior de\'ergo, obrigatoriamente, estar revalidados no Brasil, ou validados por

[nstituição Federal de línsino
10

DA DllrULGAÇÃO DoS RESt;L'l'IDOS

10.1 - 0 resultado do processo seletivo simplificado, uma vez homologada, será publicado no Diário Oficial da
União e a conuatação será de responubilidüde da Pró-Rcitaria de Gestão de Pessoas

11

DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVo SINtPLIFICADo

11.1 - 0 processa seletivo simplificado terá validade de 6(seis) rnews, a parir da publicação do Edital de
Homologação no[)iãrio Ollcial da L;dão

12- DAS PROIBIÇÕES
12.1 : E proibida a contratação, corno professor substituto, de servidor ocupante de cargo efetivo integrante das

carreiras de magistério nedçral. çonfonne pre\ê o inçiw 1, do $ 1$.do aH- 6', da Lei n' 8.74$.r93

Av. Viçtor Ferreirodo Amaral, 306 1Tarumã
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12.2 - E proibida a contruução de pessoas que já tenham sido connatadas com lbndainento nas Leis 8.745/93 c

9.849/99, inclusive na condição de prolbssar substituto ou visitante, antes de deçonidos 24 meses da

encemamcnto de seu contrato anterior.

12.3 - E proibida a contratação de servidor púb]ico federa] quc cstçja usuüuindo dc licença incentivada $em

remuneração, com htndamcnto no art. 10, incisa 11,da Medida Provisória 1.917/99 dç 19.08 '99

2017

ElianeA

&

[)r$Reitoi'a de

lq
;quota

Pessms

ANEXO l AO EI)IRAI. N" 116n017
- PRoGEPE -ll'PR
PRo(:ESSA SELE'l'lVo SINIPLIFICADO
QUADRO DEMONSTRATIVO DE \K(;AS

ÁREA DE II IItEGIMI
U)RAÇÃO CONnEclNSEWl E :! l VA(;AS
IX) ;

Paranavaí

IVKAB.

iências Agrárias l 40 h l

01

KEQuisnos MíNÍNIOSExicmos IRxohE;l:t!/içÂI
Graduação cm Engenharia Agronómica
ou Engenharia de Alimentos ou
Farmácia ou Nutrição ou Tecnologia de
IAliinenLos ou Fngenhai'iaAgroindustríal
ou Engenharia Química, com pós-

R$ 3.1] 7,22

grady!!qg

Pmmüvai

Engenharia Civil

ouArquitetura
c l 40h
Urbanismo

0]

Graduação cm Engenharia Civil OI
Arquitetura e Uüanismo, com pósgraduação.

R$ 3. 1]7,2

Pós-graduação equivale a üpcrfêiçoanento, espcciülização. mesüado ou doutorado
+Farájw também, conforme titulação apKwntada, aos wguhtes valores(pagos pelo tíüüo dc maior hierarquia, de

li)mla não cumulativa)

PARA40 HORAS
Aperfêíçoamento: R$ 186.42
Especialização; RS 4 i0,67

Nícstr:Klo:R$ 1.091.90
Doutorado:R$ 2.58a,39

Av. Vector Ferreiro do Amara1, 306 l Tarumã l Curitiba
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ANEXO ll AO EDITAL N' 116Ü017
- PRoGEPE - IFPR
PROCESSOSEI ,ETIVO SIMPLIFICADO
CON ]'EÚDO PROGRAMÁTICO

Área de conhecimento: CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Campus: PARANAVAi
1. Segurança Alimentar c do Trabalho;
2. (festão da Qualidade AÊroinduslrial
3. Processos Agroindustriais:
4. Empreendedorismo e Inovação:
S. Tecnologia dc PrcDdutosnãa Alimentícios
6LBiotecnologia de Alimentos

Án8 dc conhecimento:
ENCENlIARIA cIvIl ou AnQUiTETURA E URBANISMO
Campus: PARANA\KI
1. Apresentação, fomta e execução de Desenho Técnico dc acordo com as Rondas Têcnicu (lctreifo üçniw
tioos de linhas para desenho técnicc}.til)ocde folhas para desenho técnica, escalas, colagem)
Pmyeção ortogonal: métodos de pmUeçõcs ortogonais e visualização de Dueto(planificaçga

ectiç'as isoméuica c cüvaleim)

Desenho assistido por computador(Auto

CAD) estrutma do programa, wnügumção,

aparência da área de

trabalho c principais comandos
4. Execução dc PrnÜetoAiquitetânico usando sofhvares(Auto CAD
5:;Fxecyçã! d! Plgl!!! Eléhço confonne NBR especínlças usando soRwnre$(Auto CADA

AV. Victor Ferreiro do Amaral, 306 l Tarumã
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