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EDITAL Nº 037/2015 – CPCP – CT – Abertura  
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DA CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO FEDERAL, NA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR - 
CLASSE A, DENOMINAÇÕES ASSISTENTE A E ADJUNTO A. 
 

De ordem do Magnífico Reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, consoante o contido no 
Decreto nº 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no DOU de 19 subsequente, torno público que, no período 
de 14 de julho a 05 de agosto de 2015 estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e 
Títulos, destinado ao provimento de 08 (oito) cargos da Carreira do Magistério Federal, categoria funcional de 
Professor do Magistério Superior, Classe A, denominações Assistente A e Adjunto A, para atender o Câmpus 
Curitiba da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), nas Áreas/Subáreas especificadas no 
Anexo I, nos termos do presente Edital. 
 

1. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
1.1 A investidura do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade estrangeira, apresentar 
comprovante de permanência definitiva no Brasil; 
b) Estar em gozo dos direitos políticos; 
c) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Ser portador de diploma de graduação reconhecido pelo MEC e de pós-graduação de curso credenciado 
pela CAPES exigidos para o cargo que irá concorrer, conforme Anexo I, com validade nacional; 
e) Possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo; 
f) Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
g) Não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente, na forma da lei; 
h) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público 
federal, prevista no artigo 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90; 
i) Não receber proventos de aposentadoria ou exercer cargo/emprego público que caracterizem acumulação 
ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 
1.2  Os títulos de pós-graduação obtidos no exterior deverão, obrigatoriamente, estar revalidados no Brasil. 
1.3  Os documentos comprobatórios dos requisitos fixados nos subitens precedentes deverão ser 
apresentados após a aprovação do candidato, por ocasião da convocação para assumir o cargo. 
1.4  Além dos documentos comprobatórios citados no subitem anterior, o candidato, quando convocado para 
assumir o cargo, deverá apresentar todos os documentos constantes na página da UTFPR, no link 
http://www.utfpr.edu.br/servidores/novo-portal/carreira-e-remuneracao/ingresso-no-cargo, inclusive o Termo 
de Ciência do FUNPRESP - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, 
devidamente assinado. 
1.5  A comprovação dos requisitos se dará somente com a apresentação do documento original e cópia 
simples, ou mediante cópia autenticada em cartório. 
1.6  Anular-se-ão, sumariamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o candidato não comprovar 
que, no ato da investidura no cargo, satisfazia os requisitos constantes dos subitens 1.1 e 1.2. 
 

2. DA INSCRIÇÃO 
2.1 A inscrição deverá ser efetuada pela Internet, no endereço eletrônico http://www.utfpr.edu.br/concursos, 
das 08 (oito) horas do dia 14/07/2015 às 20 (vinte) horas do dia 05/08/2015. 
2.2 No ato da inscrição, o candidato negro deficiente, deverá escolher a preferência para a qual deseja 
concorrer no concurso público. 
2.3 Após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá imprimir a GRU (Guia de 
Recolhimento da União), e pagá-la em qualquer banco, até o dia 06/08/2015. 
2.4 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos para a participação no Concurso Público, pois a taxa, uma vez paga, só será 
restituída em caso de revogação ou anulação plena do Concurso. 
2.4.1 Caso o candidato não tenha acesso à Internet, poderá efetuar a inscrição no período de 14/07/2015 
a 05/08/2015, nos dias úteis, no horário das 14 (quatorze) horas às 17 (dezessete) horas, na Divisão de 
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Recrutamento e Movimentação de Pessoas (DIMOP), da UTFPR – Câmpus Curitiba, sita na Avenida Sete de 
Setembro, 3165 – Centro – Curitiba – PR. 
2.5 A UTFPR não se responsabiliza por solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros 
fatores externos que impossibilitem a transferência de dados.  
2.6 Caso ocorram problemas técnicos no servidor da Internet que atende a UTFPR, no último dia das 
inscrições, o prazo será prorrogado até às 17 (dezessete) horas do dia 06/08/2015.  
2.7 A UTFPR reserva-se o direito de anular as inscrições realizadas com dados incompletos, incorretos, 
ausentes ou inidôneos no formulário de inscrição, bem como os pagamentos da taxa de concursos (GRU) 
que tenham sido efetuados fora do prazo especificado no subitem 2.3. 
2.8 A partir das dezoito horas do dia 10/08/2015 o candidato deverá consultar sua inscrição, o ensalamento 
e o endereço dos locais de prova, na página do concurso em www.utfpr.edu.br/concursos. 
2.9 É vedada a inscrição condicional ou por correspondência. 
2.10 A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as condições estabelecidas 
para a realização do Concurso, dentre elas as constantes do presente Edital. 
2.11 O candidato que necessitar de condições especiais para realização da prova, deverá informá-las no 
formulário de inscrição online, para que a Comissão Organizadora possa verificar sua pertinência. Caso não 
o faça no momento da inscrição, perderá o direito de exigir tais condições no dia da prova.  
2.12 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá solicitar 
atendimento especial no formulário de inscrição, e levar um acompanhante, o qual ficará em sala reservada 
e será responsável pela guarda da criança.  
2.13 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato que, na forma 
do Decreto nº 6.593, de 02/10/2008, estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – CADÚNICO – e for membro de família de baixa renda. 
2.14 O candidato interessado em solicitar a isenção de pagamento de taxa deverá fazê-lo no período 
improrrogável do dia 14/07/2015 ao dia 29/07/2015, procedendo da seguinte forma: 
a) preencher todos os campos obrigatórios no formulário de inscrição; 
b) marcar a opção Sim no campo referente à isenção da taxa de inscrição do formulário de inscrição; 
c) inserir o Número de Identificação Social (NIS) no campo indicado no formulário; 
d) conferir os dados e imprimir a GRU gerada no momento da inscrição, guardando-a como comprovante 
de inscrição, nela observando o respectivo código de acesso e o número do protocolo de inscrição para uso 
futuro. 
2.15 Serão desconsiderados os pedidos de isenção, na forma do item anterior, quando: 
a) o campo NIS tenha sido deixado vazio no formulário de inscrição; 
b) o NIS indicado seja inválido ou inexistente; 
c) o NIS não seja correspondente ao nome e CPF do candidato que solicita a inscrição. 
d) o candidato preencher corretamente o número do NIS, porém, deixar de assinalar a opção Sim no campo 
referente à isenção da taxa de inscrição; 
e) a inscrição tiver sido feita fora do prazo estabelecido no item 2.14. 
2.16 A Comissão Permanente de Concurso Público não receberá pedidos de correção, alteração ou inserção 
de dados após a efetivação do pedido de inscrição. Caso necessite, o candidato deverá inutilizar a GRU e 
código de acesso e fazer uma nova inscrição, observado o prazo disposto no subitem 2.14. 
2.17 A simples solicitação não garante ao interessado a isenção do pagamento da taxa de inscrição. 
2.18 Após o encerramento do prazo estabelecido no item 2.14, a Comissão Permanente de Concurso Público 
analisará as solicitações de isenção que se enquadrem nos termos dos subitens anteriores, submetendo os 
dados ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que, com base nas informações 
cadastradas pelo candidato no CADÚNICO, indicará se o candidato preenche ou não os requisitos para a 
concessão da isenção da taxa de inscrição. 
2.19 Os pedidos de isenção deferidos e indeferidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS) serão divulgados no dia 31/07/2015, até às 18 (dezoito) horas, no endereço eletrônico do 
concurso (http://www.utfpr.edu.br/concursos), onde constará o número da inscrição dos candidatos 
requerentes, classificados em uma lista de pedidos deferidos e outra de indeferidos. 
2.20 O candidato cuja solicitação de isenção tiver sido indeferida poderá efetivar sua inscrição no concurso 
efetuando o pagamento da taxa conforme o previsto no item 2.3. 
2.21 Não caberá recurso contra o indeferimento do pedido de isenção. 
 

3. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
3.1 As pessoas com deficiência, amparadas pelo Art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, e pelo art. 5º, 
§ 2º, da Lei nº 8.112, de 11.12.90, poderão, nos termos do presente edital, concorrer a 1 (uma) vaga, 
correspondente a 5% do total de vagas do edital, independente de cargo (arredondamento para o primeiro 
número inteiro subsequente) aprovadas para o magistério, de acordo com o disposto no Decreto nº 3.298, de 
20.12.99. 

http://www.utfpr.edu.br/concursos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm
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3.2 O candidato que desejar concorrer à vaga definida no subitem anterior deverá, no ato da inscrição, 
declarar-se pessoa com deficiência e, posteriormente, se convocado após a aprovação, deverá submeter-se 
à perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade da UTFPR, na forma da 
lei, que procederá às exigências previstas na legislação vigente. 
3.3 Os candidatos que forem aprovados dentro das vagas, quando no curso do exame de saúde, à perícia 
específica, destinada a verificar a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições de magistério. 
3.4 O candidato deverá comparecer à perícia munido de laudo médico atestando a espécie, o grau ou nível 
de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
(CID), conforme especificado no Decreto nº 3.298, de 20.12.99 e suas alterações, bem como à causa provável 
da deficiência. 
3.5 A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito da vaga 
reservada ao candidato em tal condição. 
3.6 As pessoas com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos. 
3.7 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se como pessoa com deficiência, se classificado no 
Concurso Público, figurará em lista específica e também na listagem de classificação geral. 
3.8 Caso a perícia conclua negativamente quanto a tal compatibilidade, o candidato não será considerado 
apto à nomeação, na condição de deficiente. 
3.9 As vagas definidas no subitem 3.1 que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no 
concurso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de 
classificação. 
3.10 No caso de haver aprovados nas vagas preferenciais em maior quantidade que o número de vagas, a 
preferência de nomeação será para aquele que obtiver a maior média, independentemente da Área/Subárea 
do concurso na qual houve a classificação. 
3.11 O candidato aprovado dentro das vagas preferenciais terá precedência sobre os candidatos aprovados 
na ampla concorrência. 
 

4. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS NEGRAS 
4.1 As pessoas negras, na forma da  Lei nº 12.990, de 09/06/2014, poderão, nos termos do presente edital, 
concorrer a 2 (duas) vagas dentre as previstas no Anexo I, correspondente a 20% do total de vagas por cargo, 
com arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 
(cinco décimos) e arredondamento para o primeiro número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração 
menor que 0,5 (cinco décimos). 
4.2 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou 
pardos no ato da inscrição do concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE. 
4.3 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver 
sido nomeado, ficará sujeito à anulação de sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento 
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízos de outras 
sanções cabíveis. 
4.4 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se como pessoa negra, se classificado no Concurso 
Público, figurará em lista específica e também na listagem de classificação geral. 
4.5 As vagas definidas no subitem 4.1. que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no 
concurso, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 
4.6 No caso de haver candidato aprovado para as vagas preferenciais em maior quantidade que o número 
de vagas preferenciais publicadas neste edital, a preferência de nomeação será daquele que obtiver a maior 
média final, observados os critérios de desempate que constam do subitem 12.3 deste Edital. 
4.7 O candidato aprovado dentro das vagas preferenciais terá precedência sobre os candidatos aprovados 
na ampla concorrência. 
 
5. DAS PROVAS  
5.1 O Concurso constará das seguintes provas: 
a) Escrita, de caráter classificatório e eliminatório;  
b) de Desempenho de Ensino, de caráter classificatório e eliminatório;  
c) de Produção Intelectual, de caráter classificatório; e  
d) de Títulos, de caráter classificatório.  
5.2 Em todas as atividades programadas para o Concurso, os candidatos deverão apresentar-se com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munidos de documento oficial de identidade e comprovante de 
inscrição.  
5.2.1 A ausência do candidato a qualquer das provas ou etapa do concurso implicará sua exclusão do certame.  
5.3 Não será permitida a entrada do candidato no local das provas, após o horário estabelecido.  

5.4 Não haverá, sob qualquer justificativa, segunda chamada para as provas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm
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5.5 Caso o candidato tenha feito mais de uma inscrição, ele deverá no momento da prova, optar somente por 
uma única Área/ Subárea. 
 

6. DA PROVA ESCRITA 
6.1 A Prova Escrita será dissertativa, sobre tema a ser sorteado dentre os tópicos que compõem o programa, 
que está disponível no Anexo II deste edital. 
6.1.1 A Prova Escrita avaliará o candidato quanto à: 
a) capacidade analítica e crítica do tema, com pontuação até 30 pontos; 
b) complexidade e acuidade dos conteúdos desenvolvidos, com pontuação até 25 pontos; 
c) articulação e contextualização dos conteúdos desenvolvidos, com pontuação até 20 pontos; 
d) clareza no desenvolvimento das ideias e conceitos, com pontuação até 15 pontos; 
e) forma (uso correto da língua portuguesa ou língua estrangeira, conforme o caso), com pontuação até 10 
pontos. 
6.1.2 Nos casos de fuga ao tema ou ausência de texto, o candidato receberá nota zero na prova escrita. 
6.1.3 A Prova Escrita será realizada no dia 16/08/2015, às 09 (nove) horas, com sorteio do ponto às 08 (oito) 
horas, no local constante do ensalamento a ser divulgado conforme o item 2.8. 
6.2 Após o sorteio do ponto, o candidato terá uma hora livre para consulta bibliográfica; transcorrido esse 
prazo, terá início a prova, com duração máxima de 03 (três) horas. 
6.3 A presença do candidato no sorteio do ponto é facultativa, contudo recomendamos que o candidato 
chegue com 30 (trinta) minutos de antecedência ao horário da prova. 
6.4 Na Prova Escrita, o candidato deverá portar caneta esferográfica tinta azul, tonalidade escura, ou preta, 
ponta média, e outros materiais previstos pela Banca Examinadora que constem do programa da 
Área/Subárea, se for o caso. 
6.5 O candidato deverá se identificar apenas na Ficha de Identificação, constante na Folha de Rosto da 
Prova Escrita. 
6.6 Durante as provas, não será permitido consulta a livros, revistas, folhetos e anotações, bem como o uso 
de calculadora, computadores ou outros instrumentos, exceto se previstos pela Banca Examinadora, no 
respectivo programa. 
6.7   Serão considerados aprovados na Prova Escrita os candidatos que obtiverem nota mínima igual a 50 
(cinquenta) pontos e serão classificados, em ordem decrescente de notas.  
 

7. DA PROVA DE DESEMPENHO DE ENSINO 
7.1 Para a Prova de Desempenho de Ensino serão convocados os candidatos, na quantidade prevista no 
Anexo I, desde que tenham obtido nota mínima exigida para a aprovação na Prova Escrita, prevista no subitem 
6.7. 
7.1.1 Caso ocorram empates na Prova Escrita, serão convocados todos os candidatos que obtiverem a 
mesma nota do último candidato classificado entre os aprovados dentro do limite de vagas previstas no Anexo 
I – PDE. 
7.1.2 Os candidatos não convocados para a Prova de Desempenho de Ensino estarão automaticamente 
excluídos do Concurso. 
7.2 A Prova de Desempenho de Ensino consistirá em uma aula perante a Banca Examinadora de, no 
máximo, 30 (trinta) minutos, com a finalidade de avaliar a competência do candidato em ministrar aula com 
habilidade, conhecimento e atitude. 
7.2.1 O tema para a Prova de Desempenho de Ensino será sorteado dentre os pontos que compõe o 
Programa para a Área/Subárea, disponível no Anexo II deste edital. 
7.3 A Prova de Desempenho de Ensino será realizada no dia 21/08 ou 25/08 ou 26/08/2015, em local e 
horário a serem divulgados com o resultado da Prova Escrita. 
7.4 O Ponto para a Prova de Desempenho de Ensino será sorteado com 24 horas de antecedência, em local 
e horário a serem divulgados com o resultado da Prova Escrita. 
7.4.1 A presença do candidato no sorteio do ponto é facultativa. 
7.5 Os recursos didáticos de que o candidato pretenda fazer uso durante a prova – com exceção de quadro, 
giz ou pincel e projetor multimídia – deverão ser por ele mesmo providenciados e instalados, sob sua inteira 
responsabilidade. 
7.6 Os candidatos habilitados, ao se apresentarem para a Prova de Desempenho de Ensino nos locais e 
horários estabelecidos, deverão entregar à Banca Examinadora 01 (uma) via do Currículo Lattes atualizado, 
contendo cópias dos diplomas de graduação e pós-graduação; 01 (uma) via do Memorial Descritivo em que 
conste a comprovação a que alude o subitem 10.4 ou 10.5, quando couber, em ordem de apresentação, 
encadernado, impresso em frente e verso e com todas as páginas numeradas, apresentando os aspectos 
significativos de sua trajetória pessoal e profissional de modo analítico e crítico; 01 (uma) via preenchida do 
formulário disponibilizado no anexo III do presente edital; e 01 (um) Plano de Aula em três vias idênticas 
contendo: 
a) Identificação do tema; 
b) Identificação dos pré-requisitos; 
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c) Objetivos; 
d) Desenvolvimento do tema; 
e) Metodologia de avaliação; 
f) Referências. 
7.7 A Prova de Desempenho de Ensino ocorrerá em sessão pública e haverá gravação de voz. 
7.7.1 Fica vedada a entrada e saída de espectadores durante a apresentação dos candidatos, sendo defeso 
ao público arguir quaisquer deles. 
 

8. DA PROVA DE PRODUÇÃO INTELECTUAL  
8.1 Para a Prova de Produção Intelectual, serão convocados todos os candidatos que realizarem a Prova de 
Desempenho de Ensino, em ordem alfabética. 
8.2 A Prova de Produção Intelectual consistirá da submissão do candidato à arguição pela Banca 
Examinadora, em sessão gravada. 
8.3 A Prova de Produção Intelectual será realizada no dia 21/08 ou 25/08 ou 26/08/2015, em local e horário 
a serem divulgados com o resultado da Prova Escrita. 
8.4 A Prova de Produção Intelectual será composta de: 
a) exposição oral da produção intelectual e tema de pesquisa do candidato, com duração máxima de até 20 
(vinte) minutos; 
b) arguição sobre a produção intelectual e tema de pesquisa do candidato respeitando-se sua pertinência à 
área de conhecimento e programa do concurso, com duração máxima de até 20 (vinte) minutos. 
8.5  A apresentação das arguições dos candidatos será em ordem alfabética. 
 

9. DA PROVA DE TÍTULOS  
9.1 Para efeito da Prova de Títulos serão consideradas pontuações de acordo com o requisito mínimo para o 
cargo, conforme Anexo I. 
9.2 Para efeito da Prova de Títulos, para os cargos cujo requisito seja o Mestrado, somente serão considerados: 
a) Grau de Doutor ou Livre Docente,  
b) Publicação de livros, capítulos de livros, artigos em periódicos técnico-científicos, trabalhos completos em 
eventos científicos nacionais e internacionais e patentes registradas e concedidas, na área a que concorre. 
c) Relação dos projetos em que o candidato aparece como coordenador ou colaborador, financiados por 
órgãos públicos como, por exemplo, CNPq, CAPES, FINEP, etc., com cópia das cartas de aprovação, bem 
como do comprovante de conclusão, se for o caso; orientação de dissertação de mestrado e de tese de 
doutorado, anexando cópia da capa, do resumo e da página que contém a assinatura da banca examinadora; 
participação em bancas examinadoras de dissertação de mestrado, de tese de doutorado e de concurso 
público; comprovante de tempo de exercício de magistério no ensino superior; comprovante de tempo de 
experiência profissional, exceto magistério, na área do concurso. 

9.2.1 Juntamente com os documentos comprobatórios o candidato deve apresentar preenchido o 
Anexo III. 

9.3 Para efeito da Prova de Títulos, para os cargos cujo requisito seja o Doutorado, somente serão 
considerados: 
a) Publicação de livros, capítulos de livros, artigos em periódicos técnico-científicos, trabalhos completos em 
eventos científicos nacionais e internacionais e patentes registradas e concedidas, na área a que concorre. 
b) Relação dos projetos em que o candidato aparece como coordenador ou colaborador, financiados por 
órgãos públicos como, por exemplo, CNPq, CAPES, FINEP, etc., com cópia das cartas de aprovação, bem 
como do comprovante de conclusão, se for o caso; orientação de dissertação de mestrado e de tese de 
doutorado, anexando cópia da capa, do resumo e da página que contém a assinatura da banca examinadora; 
participação em bancas examinadoras de dissertação de mestrado, de tese de doutorado e de concurso 
público; comprovante de tempo de exercício de magistério no ensino superior; comprovante de tempo de 
experiência profissional, exceto magistério, na área do concurso. 

9.3.1 Juntamente com os documentos comprobatórios o candidato deve apresentar preenchido o 
Anexo IV. 

 
10. DA AVALIAÇÃO 
10.1 Para cada Área/Subárea, será constituída uma Banca Examinadora, encarregada da elaboração, 
aplicação e avaliação das provas, composta de um mínimo de 03 (três) membros designados pelo Reitor da 
UTFPR.  
10.2 As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.  
10.3 Na avaliação da produção intelectual serão atribuídos os seguintes valores: 
a) Aderência do tema de pesquisa à área do concurso, até 30 pontos. 
b) Domínio do tema de pesquisa, até 40 pontos. 
c) Articulação do tema com atividades de pesquisa do Câmpus Curitiba da UTFPR, até 20 pontos. 
d) Interação com grupos de pesquisa nacionais ou internacionais, até 5 pontos. 
e) Clareza de expressão, até 5 pontos. 
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10.3.1 As atividades de pesquisa da UTFPR poderão ser visualizadas nas páginas dos Programas de 
Pesquisa e Pós-Graduação do Câmpus Curitiba.  
10.4 Para os cargos cujo requisito seja o Mestrado será(ão) atribuído(s) o(s) seguinte(s) valore(s): 
a) Grau de Doutor ou Livre Docente – 50 (cinquenta) pontos; 
b) publicação de livros, capítulos de livros, artigos em periódicos técnico-científicos, trabalhos completos em 
eventos científicos nacionais e internacionais e patentes registradas e concedidas, na área a que concorre, até 
o limite de 30 pontos:  
1. livro: 6 pontos por livro; 
2. capítulo de livro: 4 pontos por capítulo;  
3. trabalhos em periódicos listados no Qualis da área do concurso a que concorre: 

3.1 Qualis A1: 15 pontos por trabalho; 
3.2 Qualis A2: 12 pontos por trabalho;  
3.3 Qualis B1: 10 pontos por trabalho;  
3.4 Qualis B2: 6 pontos por trabalho; 
3.5 Qualis B3: 4 pontos por trabalho; 

4. trabalhos em periódicos não listados no diretório Qualis: 
4.1 JCR acima de 2: 15 pontos por trabalho; 
4.2 JCR de 1 até 1,99: 12 pontos por trabalho; 
4.3 JCR de 0,3 até 0,99: 10 pontos por trabalho; 

5. trabalhos completos, até o limite de 10 pontos: 
5.1 em eventos científicos internacionais: 2 pontos por trabalho;  
5.2 em eventos científicos nacionais: 1 ponto por trabalho; 

6. patentes concedidas: 15 pontos por patente; 
7. patentes devidamente registradas: 10 pontos por patente; 
c)  relação dos projetos em que o candidato aparece como coordenador ou colaborador, financiados por órgãos 
públicos como, por exemplo, CNPq, CAPES, FINEP, etc., com cópia das cartas de aprovação, bem como do 
comprovante de conclusão, se for o caso; orientação de dissertação de mestrado e de tese de doutorado, 
anexando cópia da capa, do resumo e da página que contém a assinatura da banca examinadora; participação 
em bancas examinadoras de dissertação de mestrado, de tese de doutorado e de concurso público; 
comprovante de tempo de exercício de magistério no ensino superior; comprovante de tempo de experiência 
profissional, exceto magistério, na área do concurso, até o limite de 20 pontos: 
1. Projetos financiados como coordenador: 10 pontos por projeto 
2. Projetos financiados como colabora 
3. dor: 6 pontos por projeto  
4. orientação: 3 pontos por orientando de mestrado;  
5. co-orientação: 1 ponto por orientando de mestrado;  
6. orientação: 5 pontos por orientando de doutorado;  
7. co-orientação: 2 pontos por orientando de doutorado.  
8. Participação, até o limite de 10 pontos, em banca examinadora de: 

7.1 concurso público: 1 ponto por banca,  
7.2 mestrado: 1 ponto por banca, 
7.3 doutorado: 2 pontos por banca 

9. Comprovante de tempo de exercício de magistério superior: 3 pontos por ano, até o limite de 15 pontos.  
10. Comprovante de tempo de experiência profissional, exceto magistério, na área a que concorre: 3 pontos 
por ano, até o limite de 15 pontos.  

10.4.1 Para fins de pontuação de que trata o subitem 10.4, alínea “a” item “5”, somente serão considerados 
os trabalhos produzidos nos últimos 10 anos, a contar de 2006. 

10.5  Para os cargos cujo requisito seja o Doutorado será(ão) atribuído(s) o(s) seguinte(s) valore(s): 
a) publicação de livros, capítulos de livros, artigos em periódicos técnico-científicos, trabalhos completos em 
eventos científicos nacionais e internacionais e patentes registradas e concedidas, na área a que concorre, até 
o limite de 80 pontos:  
1. livro: 6 pontos por livro; 
2. capítulo de livro: 4 pontos por capítulo;  
3. trabalhos em periódicos listados no Qualis da área do concurso a que concorre: 

3.1 Qualis A1: 15 pontos por trabalho; 
3.2 Qualis A2: 12 pontos por trabalho;  
3.3 Qualis B1: 10 pontos por trabalho;  
3.4 Qualis B2: 6 pontos por trabalho; 
3.5 Qualis B3: 4 pontos por trabalho; 

4. trabalhos em periódicos não listados no diretório Qualis: 
4.1 JCR acima de 2: 15 pontos por trabalho; 
4.2 JCR de 1 até 1,99: 12 pontos por trabalho; 
4.3 JCR de 0,3 até 0,99: 10 pontos por trabalho; 

5. trabalhos completos, até o limite de 10 pontos: 
5.1 em eventos científicos internacionais: 2 pontos por trabalho;  
5.2 em eventos científicos nacionais: 1 ponto por trabalho; 

6. patentes concedidas: 15 pontos por patente; 
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7. patentes devidamente registradas: 10 pontos por patente; 
b)  relação dos projetos em que o candidato aparece como coordenador ou colaborador, financiados por órgãos 
públicos como, por exemplo, CNPq, CAPES, FINEP, etc., com cópia das cartas de aprovação, bem como do 
comprovante de conclusão, se for o caso; orientação de dissertação de mestrado e de tese de doutorado, 
anexando cópia da capa, do resumo e da página que contém a assinatura da banca examinadora; participação 
em bancas examinadoras de dissertação de mestrado, de tese de doutorado e de concurso público; 
comprovante de tempo de exercício de magistério no ensino superior; comprovante de tempo de experiência 
profissional, exceto magistério, na área do concurso, até o limite de 20 pontos: 
8. Projetos financiados como coordenador: 10 pontos por projeto 
9. Projetos financiados como colaborador: 6 pontos por projeto  
10. orientação: 3 pontos por orientando de mestrado;  
11. co-orientação: 1 ponto por orientando de mestrado;  
12. orientação: 5 pontos por orientando de doutorado;  
13. co-orientação: 2 pontos por orientando de doutorado.  
14. Participação, até o limite de 10 pontos, em banca examinadora de: 

7.1 concurso público: 1 ponto por banca,  
7.2 mestrado: 1 ponto por banca, 
7.3 doutorado: 2 pontos por banca 

15. Comprovante de tempo de exercício de magistério superior: 3 pontos por ano, até o limite de 15 pontos.  
16. Comprovante de tempo de experiência profissional, exceto magistério, na área a que concorre: 3 pontos 
por ano, até o limite de 15 pontos.  
10.5.1 Para fins de pontuação de que trata o subitem 10.5, alínea “a” item “5”, somente serão considerados 
os trabalhos produzidos nos últimos 10 anos, a contar de 2006. 
 

11. DA APROVAÇÃO 
11.1 Serão considerados aprovados os candidatos cuja média aritmética entre as notas das Provas Escrita e 
de Desempenho de Ensino seja igual ou superior a 60 (sessenta) e que a nota em cada uma dessas provas 
não seja inferior a 50 (cinquenta) pontos. 
 

12. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
12.1 Para obtenção da classificação final dos candidatos aprovados utilizar-se-á a média ponderada, atribuindo-
se peso 2 (dois) à Prova Escrita, peso 3 (três) à Prova de Desempenho de Ensino, peso 2 (dois) à Prova de 
Produção Intelectual e peso 3 (três) à Prova de Títulos.  
12.2 Em caso de empate entre dois ou mais candidatos terão preferência aqueles com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, conforme dispõe o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 10.741/2003. Persistindo o empate 
ou em caso de não haver candidato na situação prevista no dispositivo legal em comento, terá preferência para 
efeito de desempate o candidato que, na seguinte ordem: 
1. Obtiver maior número de pontos na Prova Títulos; 
2. Obtiver maior número de pontos na Prova de Desempenho de Ensino; 
3. Obtiver maior número de pontos na Prova de Produção Intelectual, quando couber; 
4. Obtiver maior número de pontos na Prova Escrita; 
5. For o mais idoso. 

 
13. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
13.1 O resultado de cada etapa e o resultado final do Concurso serão divulgados pela Comissão Permanente 
de Concurso Público em Edital afixado na Divisão de Recrutamento e Movimentação de Pessoas (DIMOP) do 
Câmpus Curitiba da UTFPR e disponibilizado no endereço eletrônico http://www.utfpr.edu.br/concursos. 
13.2 O candidato poderá obter vista de Prova Escrita, das pontuações obtidas na Prova de Desempenho de 
Ensino, na Prova de Produção Intelectual e na apreciação de títulos, mediante solicitação por escrito, após a 
divulgação do resultado de cada etapa.  
13.2.1 O prazo para solicitação de vista das Provas será concomitante ao prazo destinado à interposição de 
recurso conforme estabelecido no subitem 13.3, mediante requerimento formal. 
13.3 Será admitido recurso, devidamente fundamentado, indicando com precisão os pontos a serem 
examinados, mediante requerimento formal dirigido à Comissão Permanente de Concurso Público da UTFPR 
e protocolizado na Divisão de Recrutamento e Movimentação de Pessoas (DIMOP), sita à Avenida Sete de 
Setembro, 3165, Bloco J, Piso Superior, Centro, Curitiba, PR, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados 
da publicação do resultado de cada etapa. 
13.4 Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou correio eletrônico. 
13.5 Os recursos serão apreciados pela Comissão Permanente de Concurso Público e decididos pelo Reitor 
no prazo de até 4 (quatro) dias úteis. O resultado estará à disposição dos interessados na Divisão de 
Recrutamento e Movimentação de Pessoas (DIMOP) da UTFPR – Câmpus Curitiba. 
13.6 O resultado do Concurso Público, uma vez homologado pelo Reitor, será publicado por meio de Edital no 
Diário Oficial da União, que se constituirá no único documento capaz de comprovar a habilitação do candidato. 
 

14. DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS HABILITADOS 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm
http://www.utfpr.edu.br/concursos
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14.1. O provimento do cargo dar-se-á na Classe A da Carreira do Magistério Federal, na categoria funcional de 
Professor do Magistério Superior, denominação Assistente A” ou “Adjunto A”, conforme o caso, de que trata a 
Lei nº 12.772/2012, no regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, com a remuneração correspondente e 
definida em Lei, no Regime Jurídico de que trata a Lei nº 8.112/90. 
14.1.1 São atividades das Carreiras e Cargos Isolados do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal 
aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, 
chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além daquelas previstas em legislação específica. (Art. 
2º, caput, da Lei nº 12.772/2012).  
14.2 Os candidatos habilitados serão nomeados rigorosamente de acordo com a classificação obtida, 
consideradas as vagas existentes ou que venham a existir na carreira do Magistério Federal, de que trata a Lei 
nº 12.772/2012, na área do Concurso e/ou em outras correlatas, do Quadro de Pessoal da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Curitiba, devendo ministrar aulas em todos os níveis de ensino da 
UTFPR.  
14.2.1 Além da Área/Subárea para a qual foi nomeado, o candidato deverá, eventualmente, assumir aulas de 
Área/Subárea correlata, desde que possua qualificação para isso. 
14.3  A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que 
consideram a relação entre o número total de vagas, o número de vagas reservadas a candidatos com 
deficiência e a candidatos negros. 
14.4 A classificação do candidato não assegurará o direito ao seu ingresso automático no cargo para o qual se 
habilitou, mas apenas a expectativa de nele ser investido. A UTFPR reserva-se o direito de chamar os 
habilitados na medida das necessidades da Administração. 
14.5 O provimento do cargo fica condicionado à apresentação de todos os documentos originais 
comprobatórios dos requisitos relacionados nos subitens 1.1 e 1.2, bem como a obtenção de atestado favorável 
em exame de aptidão física e mental, de caráter eliminatório. 
14.6 A aptidão física e mental para o cargo será avaliada com base em: 
I - Exames  
a. hemograma completo; 
b. glicemia; 
c. urina tipo 1 (EAS); 
d. creatinina; 
e. colesterol total e triglicérides (lipidograma); 
f. AST (TGO); 
g. ALT (TGP); 
h. citologia oncótica – papanicolau (mulheres); 
i. PSA (homens acima de 50 anos); 
j. mamografia (mulheres acima de 50 anos); 
k. raios X de tórax PA e perfil; 
l. pesquisa de sangue oculto nas fezes – método imunocromatográfico (homens e mulheres, acima de 50 anos); 
m. eletrocardiograma. 
 

II - Atestados 
a. cardiológico (levar eletrocardiograma);  
b. oftalmológico;  
c. psiquiátrico;  
d. psicológico. 
 
14.7 Os atestados indicados no item II, alíneas “a”, “b” e “c” do subitem anterior deverão ser emitidos por 
médicos das respectivas especialidades, em consulta com profissional de escolha do candidato habilitado e 
deverão estar em conformidade com os formulários específicos obtidos no link 
www.utfpr.edu.br/servidores/formsRH/exames. 
14.8 O atestado psicológico, indicado no item II, alínea “d” do subitem 14.6, deverá ser emitido após avaliação 
psicológica realizada por profissional indicado pela UTFPR. 
14.8.1 A avaliação psicológica consistirá na realização de entrevista individual, visando identificar se o candidato 
apresenta fatores impeditivos para o exercício do cargo. 
14.8.1.1 São fatores impeditivos ao exercício do cargo as alterações patológicas em uma ou mais das seguintes 
funções psíquicas elementares: consciência, atenção, orientação, sensopercepção, afetividade, memória, 
pensamento. 
14.8.2 Nos casos em que o psicólogo julgar necessária avaliação mais aprofundada, poderão ser utilizados 
outros instrumentos de avaliação psicológica.  
14.9 Os atestados citados no subitem 14.6, II deverão ter como resultado a expressão “apto” ou “inapto” para 
o exercício do cargo objeto de aprovação no concurso público. 
14.10 Os exames e atestados descritos no subitem 14.6 deverão ser apresentados ao clínico geral indicado 
pela UTFPR em data a ser especificada pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos de cada 
Câmpus. 
14.11 Não serão aceitos pedidos de remoção ou redistribuição e nem de alteração do regime de trabalho no 
período de três anos após o início do exercício, salvo por estrito interesse da Administração. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7596.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm
http://www.utfpr.edu.br/servidores/formsRH/exames
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14.12 A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente, 
eliminarão o candidato do Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.  
14.13 Após o provimento das vagas, objeto deste Edital, as listas de candidatos remanescentes aprovados 
neste certame poderão ser utilizadas para eventuais nomeações, para posse e exercício, nos diversos Câmpus 
da UTFPR ou por outras Instituições Federais de Ensino. 
14.14 Candidatos remanescentes, aprovados em certames realizados por outros Câmpus da UTFPR, poderão 
ser nomeados em vagas a serem providas em outro município onde exista Câmpus da UTFPR. 
14.15 A UTFPR poderá fazer o aproveitamento de candidatos aprovados em certames realizados por outras 
Instituições Federais de Ensino. 
14.16 As atividades serão desenvolvidas no Câmpus Curitiba da UTFPR em qualquer de suas sedes. 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação do resultado 
final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante ato próprio da 
autoridade competente. 
15.2 A convocação dos candidatos habilitados para se manifestarem, em prazo determinado, sobre a aceitação 
ou não do cargo será feita por meio de correspondência registrada, não se responsabilizando a UTFPR pela 
mudança de endereço sem comunicação prévia, por escrito, por parte do candidato. 
15.3 O candidato convocado terá 03 (três) dias úteis para manifestar-se sobre a aceitação ou não do cargo e 
mais 03 (três) dias úteis para apresentar à Divisão de Recrutamento e Movimentação de Pessoas (DIMOP) a 
documentação exigida para a sua nomeação. 
15.4 O não pronunciamento do candidato habilitado no prazo estabelecido para esse fim facultará à 
Administração a convocação dos candidatos seguintes, sendo seu nome excluído do Concurso. 
15.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Concurso Público. 

 
 
 

Curitiba, 13 de julho de 2015. 
 
 

Rose Mari Di Palma 
VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO 

 
 
 

De acordo: 
 

Carlos Eduardo Cantarelli 
REITOR  
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Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Comissão Permanente de Concurso Público 
Avenida Sete de Setembro, 3165 – Centro – Curitiba – PR 

www.utfpr.edu.br – E-mail: dimop@utfpr.edu.br  

 

 
ANEXO I AO EDITAL Nº 037/2015-CPCP-CT-Abertura 

 

 
Professor do Magistério Superior – Classe A, denominação “Assistente A” 

 

REQUISITO: MESTRADO 

Área/ Subárea VG 
PDE 
/PPI 

CH T Requisitos 

Automação/ Sistemas  01 06 DE T/N 

Graduação em Engenharia Mecânica ou em 
Tecnologia Mecânica ou em Engenharia 
Elétrica ou em Engenharia de Controle e 
Automação ou em Engenharia Mecatrônica, 
todos com Mestrado em área afim à 
Mecatrônica ou Automação ou Controle ou 
Robótica.  

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 149,00 

 

 

 
Professor do Magistério Superior – Classe A, denominação “Adjunto A” 

 

REQUISITO: DOUTORADO 

Área/ Subárea VG 
PDE
/PPI 

CH T Requisitos 

Administração/ Economia/ 
Ciências Contábeis 

01 06 DE M/N 

Graduação em Administração ou em 
Ciências Econômicas ou em Ciências 
Contábeis, todos com Doutorado em 
Administração ou em Economia ou em 
Ciências Contábeis. 

Comunicação/ 
Comunicação 
Organizacional 

01 06 DE M/T 
Graduação em Comunicação Social, com 
Doutorado em Ciências Humanas ou em 
Ciências Sociais Aplicadas. 

Eletroeletrônica/ 
Acionamentos/ Eletrônica 
de Potência/ Motores 

01 06 DE T/N 

Graduação em Engenharia Elétrica ou em 
Engenharia Eletrônica ou em Engenharia 
Biomédica, todos com Doutorado em 
Engenharia ou em Tecnologia ou em 
áreas/subáreas afins. 

Física/ Radiologia  01 06 DE T/N 
Graduação em Tecnologia em Radiologia, 
com Doutorado em Ciências ou em 
Ciências da Saúde. 

Letras/ Língua Inglesa 01 06 DE M/T 

Graduação em Letras Português-Inglês ou 
em Letras Inglês, todos com Doutorado em 
Letras – Estudos Linguísticos ou Literários 
ou Interdisciplinar em áreas afins. 

http://www.utfpr.edu.br/
mailto:dimop@utfpr.edu.br
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Química/ Química 
Inorgânica e Química Geral 

01 06 DE M/T 

Graduação em Química ou em Química 
Tecnológica ou em Química Industrial, 
todos com Doutorado em Química 
Inorgânica ou em Ciências com ênfase em 
Química Inorgânica. 

Química/ Química Orgânica 
e Química Geral 

01 06 DE T/N 

Graduação em Química ou em Química 
Tecnológica ou em Química Industrial, 
todos com Doutorado em Química Orgânica 
ou em Ciências com ênfase em Química 
Orgânica. 

 TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 216,00 
 

Legenda: 
VG – nº de vagas 
PDE/PPI – quantidade de candidatos a serem classificados para a 
Prova de Desempenho de Ensino e Prova de Produção Intelectual,  

CH – carga horária (em horas-aula semanais) 
T: turno (M: manhã; T: tarde; N: noite)  
DE¹: Dedicação Exclusiva 

¹ O regime de Dedicação Exclusiva impede o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 

 
 

TABELA DE REMUNERAÇÃO APLICÁVEL À CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
 

Titulação 
Dedicação Exclusiva (¹) 

Vencimento Retribuição por Titulação Total 

Mestrado R$ 4.014,00 R$ 1.931,98 R$ 5.945,98 

Doutorado R$ 4.014,00 R$ 4.625,50 R$ 8.639,50 
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Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Comissão Permanente de Concurso Público 
Avenida Sete de Setembro, 3165 – Centro – Curitiba – PR 
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ANEXO II AO EDITAL Nº 037/2015-CPCP-CT-Abertura 

Área/ Subárea: Administração/ Economia/ Ciências Contábeis 
 

PROGRAMA 
 

1.  Fatores e variáveis que atuam no processo de produção e consumo: Oferta, Demanda, Equilíbrio de Mercado, 
Elasticidades, Teoria da Produção e Custos da Produção. 
2.  Organização Econômica: PIB, PNB, Crescimento e Desenvolvimento Econômico, Poupança e Investimento, 
Oferta e Demanda Agregadas. 
3.  Economia Internacional: Aspectos Microeconômicos e Aspectos Macroeconômicos. 
4.  Diagnóstico Organizacional: Análise situacional do modelo de gestão vigente; Roteiros e mecanismos de 
identificação de problemas; Técnicas de coleta, analise e interpretação de dados corporativos; Elaboração de 
painéis; Técnicas de apresentação de dados corporativos; Matriz de prioridades e de controle. 
5.  Auditoria de Processo e Custos: o que é auditoria de processo; diferença entre processo e procedimento; 
normatização dos procedimentos adotados e definição de processos prioritários; documentação do fluxo e seus 
procedimentos e controles adotados; a difícil separação entre custos/despesas e perda;  onde terminam os custos 
de produção; tratamento dos gastos de P&D de produtos; a departamentalização para custeio; métodos de custeio 
– absorção e variável; relação C/V/L; e margem de contribuição e limitações na capacidade de produção. 
6.  Fusões e Aquisições: conceitos e fundamentos; a decisão econômica da fusão e aquisição; aspectos jurídicos, 
contábeis-tributários e culturais; processos de negociação das fusões e aquisições; fusões e aquisições no Brasil e 
no mundo. 
7.  Planejamento e controle da produção: planejamento das necessidades de materiais (MRP I – MRP II - ERP). 
Plano mestre de produção; Níveis de estrutura; Demanda dependente e demanda independente; Reporte de 
produção; Baixa automática de estoque (back flush); O algoritmo do sistema MRP; Explosão das necessidades de 
materiais. 
8. Planejamento da Capacidade: Tipos de Capacidade (instalada, disponível; efetiva e realizada), Planejamento e 
cálculo de lotes mínimos de produção, Planejamento comercial, A influência no tempo de setup; Alocação e 
sequenciamento de cargas 
9.  Gestão e Ferramentas da Qualidade: Gurus da qualidade; Prêmios da qualidade; As ferramentas da qualidade; 
Controle estatístico da qualidade; Aceitação por amostragem; Planos de amostragem, Curvas características de 
operação (CCO); Controle estatístico de processo, Capabilidade do processo. 
 
OBSERVAÇÃO: O ponto sorteado para a Prova Escrita deverá ser retirado para o sorteio de ponto da Prova de 
Desempenho de Ensino. 

REFERÊNCIAS 
A relação a seguir contempla as referências consideradas elementares, o que não impede que outras sejam utilizadas. 

 
ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 11ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 
ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano G. Curso de 
Administração Financeira. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
ATTIE, W. Auditoria Interna.  2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
BERTI, Anelio. Consultoria e Diagnóstico Empresarial - Teoria e 
Prática – Juruá. 2ª Ed. 2015.  
BROWN, Steve; LAMMING, Richard; BESSANT, J. R.; JONES, 
Peter (Autor). Administração da produção e operações: um 
enfoque estratégico na manufatura e nos serviços. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2006. 
CASAROTTO FILHO, N.; KOPITTKE, B.H. Análise de 
Investimentos: matemática financeira, engenharia econômica, 
tomada de decisão, estratégia empresarial. 9 ed. São Paulo: Atlas, 
2006. 
CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. Administração de 
produção e operações: manufatura e serviços : uma abordagem 
estratégica. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2006. 
DIAS, S. V. S. Auditoria de Processos Organizacionais: Teoria, 
Finalidade, Metodologia de Trabalho e Resultados Esperados.  3ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
DORNBUSCH, R. & FISHER, S. Macroeconomia. 5 ed. São Paulo: 
Makron Books, 1999. 
EQUIPE DE PROFESSORES DA USP. Manual de Economia. 5 
ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
GAITHER, N. e FRAZIER, G. Administração da Produção e 
Operações. 8 ed. São Paulo: Pioneira-Thomson Learning, 2002. 
GITMAN, L. J. Princípios da Administração Financeira. 12 ed. São 
Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009. 
COELHO, João. Diário de um Consultor: A Consultoria Sem 

Segredos. Atlas. 1ª edição (2013).   
KRUGMAN, P & OBSTIFELD, M. Economia Internacional. 6 ed. 
São Paulo: Addison Wesley Brasil, 2005. 
KUPFER, DAVID,  ORG. HASENCLEVER, LIA,  org. Economia 
industrial :   fundamentos teóricos e práticas no Brasil. Rio de 
Janeiro, RJ :   Campus,   2002 
LEMES JUNIOR, Antônio Barbosa; RIGO, Cláudio Miessa: 
CHEROBIN, Ana Paula, Administração Financeira: princípios, 
fundamentos e  práticas brasileiras. Rio de Janeiro, Campus, 2002. 
LEONE, G. S. G. Custos: Planejamento, Implantação e Controle.  
6ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
ROSS, Stephen. A.; WESTERFIELD, Randolph. W; JAFFE, 
Jeffrey. F. Administração Financeira: Corporate Finance. São 
Paulo: Atlas, 1995. 
MANKIW,  N. GREGORY. Introdução à economia. São Paulo :   
Pioneira Thomson Learning,  2005.   
MARTINS, E. Contabilidade de Custos. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
MEGLIORINI, E. Custos – Análise e Gestão.  2ª ed. São Paulo: 
Pearson, 20017. 
OHNO, Taiichi. O Sistema Toyota de Produção. Além da Produção 
em Larga Escala. Bookman, 1997. 
OLIVEIRA, O.J. (org). Gestão da Qualidade: tópicos avançados. 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
PINDYCK, R. & RUBINFELD, D. Microeconomia. 6 ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2005. 
SLACK, NIGEL; CHAMBERS, STUART; JOHNSTON, 
ROBERT. Administração da produção. 3. ED. SÃO PAULO, SP: 
ATLAS, 2009. 
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Área/ Subárea: Automação/ Sistemas 
 
 

PROGRAMA 
 
1. Projeto e desenvolvimento de sistemas e subsistemas de manufatura envolvendo diversas 
tecnologias de controle, de inspeção e de acionamentos, tais como hardware eletroeletrônico, 
sistemas de visão, sistemas pneumáticos, hidráulicos e servomecânicos. 
2. Controle de sistemas de manufatura através de Controladores Lógicos Programáveis (CLP) e 
através de sistemas de supervisão e controle em computadores. 
3. Programação e integração de Robôs em sistemas de manufatura. 
4. Integração de equipamentos e dispositivos automatizados em células flexíveis de manufatura. 
Desenvolvimento de sistemas/células flexíveis de manufatura. 
 
OBSERVAÇÃO: O ponto sorteado para a Prova Escrita deverá ser retirado para o sorteio de ponto da Prova de 
Desempenho de Ensino. 

 
REFERÊNCIAS 

A relação a seguir contempla as referências consideradas elementares, o que não impede que outras sejam utilizadas. 

 
GROOVER, Mikell P. Automation, Production Systems, and Computer Integrated Manufacturing. 
Englewood Cliffs, Prentice-Hall, c1987. 
GROOVER, Mikell P. Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems. 2nd 
ed., New York, J. Wiley, 2002. 
MIYAGI, Paulo Eigi. Controle Programável: Fundamentos do Controle de Sistemas a Eventos Discretos. 
São Paulo, E. Blucher, 1996. 
SILVEIRA, Paulo R.; SANTOS, Winderson. Automação e Controle Discreto, São Paulo, Érica, 1999. 
PIRES, J. Norberto. Industrial robots programming: building applications for the factories of the future. New York: 
Springer, 2007. 
MITSUBISHI. Industrial Micro-Robot System RV-M1. Manual do Usuário. 1996. 
SICILIANO, Bruno; SCIAVICCO, Lorenzo; VILLANI Luigi; ORIOLO, Giuseppe. Robotics: modelling, planning 
and control. London: Springer, 2009. 
JOHN, Karl Heinz; TIEGELKAMP, Michael. IEC 61131-3: programming industrial automation systems: concepts 
and programming languages, requirements for programming systems, decision-making aids. 2nd edition. Berlin: 
Springer, 2010. 
LINSINGEN, Irlan von. Fundamentos de sistemas hidráulicos. Florianópolis: UFSC, 2001. 
BOLLMANN, Arno. Fundamentos da automação industrial pneutrônica: Projetos de comandos binários 
eletropneumáticos. São Paulo: ABHP, 1996. 
NEGRI, Victor Juliano de. Sistemas hidráulicos e pneumáticos para automação e controle: parte II sistemas 
pneumáticos para automação. Florianópolis: UFSC, 2001. 
Rodrigues, L. Projeto Integrador 3: Curso de Mecatrônica Industrial – Campus Curitiba. Acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=LNKkQPNTN68. Acessado em 08/04/2015. Curitiba, 2014. 
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Área/ Subárea: Comunicação/ Comunicação Organizacional 
 

PROGRAMA 
 

1. Planejamento estratégico em comunicação organizacional 
2. Comunicação organizacional em instituições públicas 
3. Comunicação organizacional no terceiro setor 
4. Ética em comunicação organizacional 
5. Identificação, mapeamento e relacionamento com públicos 
6. Ambiente e diagnóstico na comunicação organizacional 
7. Eventos como instrumento de comunicação 
8. Perspectivas da cultura em comunicação organizacional 
9. A comunicação no processo de socialização do conhecimento nas organizações   
 
OBSERVAÇÃO: O ponto sorteado para a Prova Escrita deverá ser retirado para o sorteio de ponto da Prova de 

Desempenho de Ensino. 

 
REFERÊNCIAS 

A relação a seguir contempla as referências consideradas elementares, o que não impede que outras sejam utilizadas. 

 
CLEGG, S.; HARDY, C.; NORD, W. (Org.). Handbook de Estudos Organizacionais. São Paulo: Atlas, 2006. 
COSTA, João Roberto Vieira da Costa. A comunicação de interesse público: idéias que movem pessoas e fazem um 
mundo melhor. São Paulo: Jaboticaba, 2006. 
DUARTE, Jorge (org.) Comunicação Pública: Estado, mercado, sociedade e interesse público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 

2012.  
FORTES, Waldyr Gutierrez. Pesquisa institucional. Diagnóstico organizacional para Relações Públicas. São Paulo: 

Loyola. 1990. 
FRANÇA, Fábio. Públicos: como identificá-los em uma nova visão estratégica. São Caetano do Sul: Yendis Editora, 

2004. 
FREITAS, Maria Ester de. Cultura organizacional. Identidade, sedução e carisma?. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000.  
GIACAGLIA, Maria Cecília. Organização de Eventos – Teoria e Prática. São Paulo: Thomson Learning, 2006. 
GRUNIG, J.E. ; FERRARI, M.A. ; FRANÇA; F. Relações públicas: teoria, contexto e relacionamentos. São Caetano do 

Sul, SP: Difusão Editora, 2009. 
HOSFSTEDE, Geert. Culturas e organizações: compreender a nossa programação mental. Lisboa: Edições Silabo, 

2003.  
KUNSCH, Margarida Maria Krohling (org). Gestão Estratégica em Comunicação Organizacional e Relações Públicas. 

São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2008. 
LEISINGER, Klaus; SCHMITT, Karin. Ética empresarial: responsabilidade global e gerenciamento moderno. Petrópolis: 

Vozes, 2002. 
MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e Questão Social: crítica ao padrão emergente de intervenção social. 5 ed. São Paulo: 

Cortez, 2008.  
MORGAN, Gareth. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996. 
NONAKA, Ikujiro e TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na empresa. Como as empresas japonesas geram 
dinâmica de inovação. Rio de Janeiro. Câmpus, 1997. 
PHILIPS, Jack J. MYHILL, Mônica e McDONOUGH, James B. O Valor Estratégico dos Eventos. São Paulo: Aleph, 2008.  
SROUR, Robert Henry. Poder, cultura e ética nas organizações. Rio de Janeiro: Câmpus, 1998. 
TERRA, José Cláudio. Gestão do Conhecimento. O Grande desafio empresarial. Rio de Janeiro. Câmpus,2005. 
VOLTOLINI, Ricardo (org.) Terceiro Setor: Planejamento e gestão. São Paulo: SENAC, 2004.  
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Área/ Subárea: Eletroeletrônica/ Acionamentos/ Eletrônica de Potência/ Motores 
 

PROGRAMA 
 
 
 
1. Grandezas elétricas e componentes eletroeletrônicos elementares, Leis, teoremas e métodos de 
análise de circuitos e associações elétricas. Associação de geradores, fontes dependentes e 
independentes. 
2. Transitório no domínio do tempo e no domínio da frequência em circuitos de corrente contínua e 
alternada. 
3. Semicondutores (Transistores Bipolares, Transistores de Efeito de Campo, amplificadores 
operacionais) – componentes e circuitos. Fenômenos de Transporte em Semicondutores. 
4. Estabilidade e Resposta em Frequência de Amplificadores Realimentados.  
5. Projeto de circuitos com baixo nível de ruído. 
6. Circuitos Condicionadores de Sinal e Conversão de Dados. 
7. Princípios da Conversão Estática e Eletromecânica de Energia.  
8. Eletrônica de Potência e Fontes de Alimentação. 
9. Motores Monofásicos Síncronos e Assíncronos, Motores de Indução Trifásicos e Motores 
Trifásicos Assíncronos e Síncronos, Máquinas de Corrente Contínua, Motor Brushless e Motor de 
Passo. 
10. Acionamentos de Máquinas Elétricas. 
 
OBSERVAÇÃO: O ponto sorteado para a Prova Escrita deverá ser retirado para o sorteio de ponto da Prova de 
Desempenho de Ensino. 

 
 

REFERÊNCIAS 
A relação a seguir contempla as referências consideradas elementares, o que não impede que outras sejam utilizadas. 

 
JOHNSON, David; HILBURN, Johnny R., Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos, 4 edição, Rio de 
Janeiro, Prentice-Hall do Brasil, 1994.  
HAYT JR., William Hart; Kemmerly, Jack E., Análise de Circuitos em Engenharia, São Paulo, McGraw-Hill 
,1975. 
BOYLESTAD R; NASHELSKY L. LEACH, Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos, Rio de Janeiro, 
Prentice-Hall, 1994. 
PERTENCE JÚNIOR, A, Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos, São Paulo, Mc-Graw Hill, 1996. 
MALVINO, A. P. Eletrônica, V.1 e V.2, São Paulo, Mc-Graw Hill, 1997. 
J. David Irwin; Análise de Circuitos em Engenharia -Editora Makron, Quarta Edição. 
David E. Johnson, John L. Hilburn e Johnny R. Johnson – Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos – 
PHB, Quarta Edição 
HAYT Jr, Willian  e  KAMMERLY Jack E. e DURBIN Steven M., Análise de Circuitos em Engenharia, Sétima 
Edição. 
Simon M. Sze, Semiconductor Devices: Physics and Technology, John Wiley, Segunda Edição (2001). 
MILLMAN, Jacob & HALKIAS Christos C.,  ELETRÔNICA,  volumes 1 e 2 Segunda Edição. 
Sedra / Smith Microeletrônica Volume Único – Quinta Edição. 
PEDRONI, Volnei Antonio, Circuitos Eletrônicos,  LTC, Edição de 1986. 
A. E. Fitzgerald, C. H. Kingsley, S. D. Umans, Máquinas Elétricas, 6ª edição. 
BARBI, Ivo. Eletrônica de Potência. Edição do Autor – Florianópolis (SC) – 7ª edição. 
BARBI, Ivo. Projeto de Fontes Chaveadas - Edição do Autor – Florianópolis (SC) – 3ª edição. 
SEN, P.C., Principles of Electric Machines and Power Electronics. John Wiley, NY 1989. 
PELLY, B. R. Thyristor phase controlled converters and cyclo converters. Wiley Interscience, New York 1971. 
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Área/ Subárea: Física/ Radiologia 
 

PROGRAMA 

 
1. Anatomia Humana: Sistema respiratório, sistema digestório, sistema urogenital, sistema cardíaco, sistema 
esquelético; 
2. Fisiologia: Fisiologia celular, fisiologia respiratória, fisiologia renal, fisiologia digestória; 
3. Posicionamento raios X convencional: Membros superior, membros inferiores, tórax e abdome, crânio. 
4. Anatomia e fisiologia nas imagens médicas: crânio, tórax, abdome; 
5. Protocolo de exames em Tomografia Computadorizada: Crânio, tórax, abdome, pelve; 
6. Protocolos de exames em Ressonância Magnética: Coluna, articulações, órgãos abdominais; 
7. Protocolos em Medicina Nuclear: Cintilografia do miocárdio, cintilografia óssea e cintilografia renal; 
8. Biossegurança. Biossegurança no Sistema de Saúde; Ações em Serviços de Diagnóstico por Imagem; 
Primeiros Socorros;  
9. Contrastes em Imaginologia: Tipos de contrastes, exames contrastados e reações adversas, primeiros 
socorros em choque anafilático e choque pirogênico, Ressuscitação Cárdio Pulmonar em adultos e crianças; 
atendimento e transporte; 
10. Radiologia odontológica: Exames intraorais, extraorais, tomografia de feixe cônico; 
11. Patologias: Impacto das patologias na determinação dos protocolos das diversas modalidades de imagens. 
 
OBSERVAÇÃO: O ponto sorteado para a Prova Escrita deverá ser retirado para o sorteio de ponto da Prova de 
Desempenho de Ensino. 

 
REFERÊNCIAS 

A relação a seguir contempla as referências consideradas elementares, o que não impede que outras sejam utilizadas. 

 
ÁLVARES L C, TAVANO O.  Curso de radiografia em 
odontologia.  5.ed.  São Paulo: Santos; 2009. ANVISA – 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria/MS/SVS nº 453, de 01 de junho 
de 1998, Brasil, 1998. 
ATLAS, Scott W. Magnetic resonance imaging of the brain and 
spine. 4th ed. Philadelphia, PA; London: Lippincott Williams & 
Wilkins, C2009. 2 v. (xvi, 1890, 17 p.) 
BONTRAGER, Kenneth L.; LAMPIGNANO, John P. Tratado de 
posicionamento radiográfico e anatomia associada. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010. xix, 841 p. 
BRANT, William E.; HELMS, Clyde A. (Ed.). Fundamentos de 
radiologia: diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara 
Koogan, 2008. 4 v. 
BUSHONG, Stewart C. RADIOLOGIC SCIENCE FOR 
TECHNOLOGISTS, Physics, Biology and Protection. 9ª edição St 
Louis: Mosby, 2008 
BURGENER, Francis A.; KORMANO, Martti. Diagnóstico diferencial 
em tomografia computadorizada. Rio de Janeiro: Revinter, c1998. 
378 p. 
BUSHBERG, J. T.; SEIBERT, J.A.; LEIDHOLDT, E. M.; BOONE, J. 
M.  The Essential Physics of Medical Imaging, Lippincott Williams & 
Wilkins, 2e, 2011. 
BUZUG, Thorsten M. Computed Tomography – From Photon 
Statistics to Modern Cone Beam CT. Springer, 2008 
CHANDRA, Ramesh. Nuclear medicine physics: the basics. 5th ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, c1998. 182 p. 
CARTER, Christi E.; VEALÉ, Beth L. Digital radiography and PACS. 
St. Louis, Mo.: Mosby Elsevier, c2008. xiii, 240 p. 
CARROL, Quinn B.Practical Radiographic Imaging. 8ª edição 
Springfield- Illinois: Charles C. Thomas , 2007 
COSTA, Marco Antonio Ferreira da; COSTA, Maria de Fátima 
Barrozo da; MELO, Norma Suely de 
Oliveira. Biossegurança: ambientes hospitalares e 
odontológicos. São Paulo: Santos, 2000. 130 p. 
CAPELOZZA, Ana Lúcia Alvares. Manual técnico de radiologia 
odontológica. Goiânia: AB Ed., 2009. xvii,146 p 
Diagnostic  nuclear medicine. 4th ed. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins, c2003. 1272 p. 

DOYON, D. et al. Diagnóstico por imagem em ressonância 
magnética. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: MEDSi, c2000. 578 p. 
EUCLID Seeram - Computed Tomography: Physical Principles, 
Clinical Applications, and Quality Control: 3rd (third) Edition 
GOTTSCHALK, Alexander; HOFFER, Paul B.; POTCHEN, E. 
James (Ed.) Diagnostic nuclear medicine. 2nd.ed. Baltimore: 
Williams & Wilkins, 2v. (Golden's diagnostic radiology) 
GRAY, Henry. Anatomia. 29. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara 
Koogan, c1988. 1147 p. 
GUANDALINI, Sérgio Luiz; MELO, Norma Suely de Oliveira; 
SANTOS, Eduardo Carlos de Peixoto.Biossegurança em 
odontologia. 2. ed. Curitiba: Odontex, 1999. 161p. 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E.. Tratado de fisiologia médica. 
Rio de Janeiro: Elsevier, c2006. 1115 p. 
HUDDLESTON, S.S.; FERGUSON, S.G. Emergências clínicas: 
abordagens, intervenções e auto-avaliação, Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006. 
JACOB, Stanley W.; FRANCONE, Clarice Ashworth; LOSSOW, 
Walter J. Anatomia e fisiologia humana. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: 
Guanabara Koogan, 1990. 569 p. 
KOPANS, Daniel B. Breast imaging. 3rd ed. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins, 2007,  
HASHIMOTO, Beverly. Practical digital mammography. New York: 
Thieme, c2008 
LANGLAND O E, LANGLAIS R P.  Principles of dental 
imaging.  Baltimore: Williams & Wilkins,1997. 
MOZACHI, N. e colaboradores, O Hospital - Manual Do Ambiente 
Hospitalar - 10ª Edição, 
2008; 
MEYERS, Morton A.. Radiologia dinâmica do abdome: anatomia 
normal e patológica . 4.ed. Rio de Janeiro: Revinter, c1999. 575 p. 
MÖLLER, Torsten B.; REIF, Emil. Achados normais em tomografia 
computadorizada e ressonância magnética. Rio de Janeiro, RJ: 
Revinter, c2002. 248 p. 
Nuclear medicine and PET: technology and techniques. 5th ed. St. 
Louis, Mo.: Mosby, c2004. 617 
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OLIVEIRA, Luiz Antonio Nunes de OLiveira (Coord.). Assistência à 
vida em radiologia: guia teórico e prático. São Paulo, SP: Colégio 
Brasileiro de Radiologia, 2000. 188 p. 
PANELLA J.  Fundamentos de odontologia: radiologia odontológica 
e imaginologia.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006. 
PASLER, Friedrich Anton; VISSER, Heiko. Radiologia 
odontológica: procedimentos ilustrados. 2. ed. rev. e ampl. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 331 p. 
PISANO, Etta D.; YAFFE, Martin J.; KUZMIAK, Cherie M. Digital 
mammography. Philadelphia, Pa; London: Lippincott Williams & 
Wilkins, c2004. 231 
PRINCIPLES and practice of positron emission tomography. 
Philadelphia, PA; London, GB: Lippincott Williams & Wilkins, c2002. 
442 p. 
SEERAM, E. Computed Tomography: physical principles, clinical 
applications, and quality control. 2. ed. Philadelphia, PA: Saunders, 
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Koogan, c2000. 303 p. 
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Área/Subárea: Letras/ Língua Inglesa 
 

PROGRAMA 
 
1. The influence of different language concepts in teaching methodology/practice.  
2. Developing oral communication in English language teaching and learning. 
3. English as a Lingua Franca and implications for teaching-learning processes. 
4. Genre-based approaches in English language teaching and learning. 
5. Technology in language teaching and learning: research and practice. 
6. Affordances and limitations of technology in language teaching and learning.  
7. Applied Linguistics in teacher education.  
8. Literature as document vs. Literature as monument: current concepts of literature and literary theory. 
9. The New English Literatures 
10. The Role of Literature in Education 
 
OBSERVAÇÕES:  

 O ponto sorteado para a Prova Escrita deverá ser retirado para o sorteio de ponto da Prova de 
Desempenho de Ensino.  

 As provas Escrita e de Desempenho de Ensino deverão ser realizadas em língua inglesa. 
  

REFERÊNCIAS 
A relação a seguir contempla as referências consideradas elementares, o que não impede que outras sejam utilizadas. 

 
ASCROFT, B.; GRIFFITHS, G.; TIFFIN, H. (Eds.). The Empire 
Writes Back. Theory and Practice in Post-Colonial Literaturer 
London: Routledge, 1989. 
BARRY, P. Beginning Theory: An Introduction to Literary and 
Cultural Theory, 3rd ed., Manchester University Press, 2009.  
BHABHA, H. K. The Location of Culture [1994]. London: 
Routledge, 2004. 
BROWN, D. H. Principles of Language Learning and Teaching. 
Longman, 2007. 
BURNS, A. The Cambridge Guide to Second Language Teacher 
Education. New York: Cambridge University Press, 2009. 
COMPAGNON, A. Literature, Theory and Common Sense. 
Princeton: Princeton University Press, 2004. 
DUDENEY, G.; HOCKLY, N.; PEGRUM, M. Digital Literacies. 
Harlow: Pearson, 2013. 
EAGLETON, T. Literary Theory: An Introduction. University of 
Minessota Press, 3rd ed., 2008.  
GOWER, R.; PHILLIPS, D.; WALTERS, S. Teaching practice: a 
handbook for teachers in training. Macmillan Books for Teachers/ 
2005. 
HUBBARD, P.; LEVY, M. (Ed.). Teacher education in CALL. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 
2006. 
KRAMSCH, C. Language and culture. Oxford: Oxford University 
Press, 2003. 
KRESS, G. Multimodality: A social semiotic approach to 
contemporary communication. Routledge, 2010. 
KUMARAVADIVELU, B. Beyond Methods: Macrostrategies for 
Language Teaching. Yale University Press, 2003. Disponível em 
http://yale.edu/yup/pdf/095732_front_1_2.pdf, acesso em 
23.04.2015.  
JEKINS, J. The Phonology of English as an International 
Language. New York: Oxford University Press, 2000. 
JENKINS, J. English as a Lingua Franca: Attitude and Identity. 
New York: Oxford University Press, 2007. 
LARSEN-FREEMAN, D. Techniques and principles in language 
teaching. Oxford, 2000. 
LEVY, M.; STOCKWELL, G. CALL Dimensions: Options and 
Issues in Computer-Assisted Language Learning. New 
York/London: Routledge, 2006. 

 
MCKAY, S. L. Teaching English as an International Language. 
Oxford: Oxford University Press, 2002. 
MILNE, D. (Ed.), Modern Critical Thought: An Anthology of 
Theorists Writing on Theorists. Oxford: Blackwell, 2003. 
SHARMA, P.; BARRETT, B. Blended learning using technology 
in and beyond the language classroom. Oxford: Macmillan 
Education, 2007.  
RICHARDS, J. C.; LOCKHART, C. Reflective teaching in second 
language classrooms. New York: Cambridge University, 1994. 
RICHARDS, J. C.; REYNANDYA, W. A. Methodology in 
Language Teaching: An Anthology of Current Practice. New 
York: Cambridge University Press, 2002. 
RICHARDS, J. C.; RODGERS, T. S. Approaches and methods 
in language teaching. New York: Cambridge, 2001. 
SHOWALTER, E. Teaching Literature. , Oxford: Blackwell, 2002. 
STOCKWELL, G. (Ed.). Computer-Assisted Language Learning: 
Diversity in Research and Practice. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2012.  
WALDER, D. (Ed.). Literature in the Modern World: Critical 
Essays and Documents (2nd ed). Oxford: Oxford University 
Press, 2003.
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Área/ Subárea: Química / Química Inorgânica e Química Geral 
 

PROGRAMA 
 
1. Estrutura atômica, tabela periódica e propriedades dos elementos; 
2. Teorias ácido-base; 
3. Teorias de ligação aplicadas a compostos de coordenação; 
4. Cinética e mecanismos de reações de compostos de coordenação; 
5. Estrutura e propriedades de sólidos inorgânicos; 
6. Compostos organometálicos do bloco d; 
7. Processos catalíticos envolvendo compostos inorgânicos; 
8. Participação dos metais do bloco d nos sistemas biológicos; 
9. Fundamentos e aplicações dos métodos espectroscópicos na caracterização de sistemas 
inorgânicos. 
 
OBSERVAÇÃO: O ponto sorteado para a Prova Escrita deverá ser retirado para o sorteio de ponto da Prova de 
Desempenho de Ensino. 

 
REFERÊNCIAS 

A relação a seguir contempla as referências consideradas elementares, o que não impede que outras sejam utilizadas. 

 

MIESSLER, G. L.; FISCHER, P. J.; TARR, D. A.. Inorganic Chemistry, 5th ed., Pearson Education Limited, 
2013. 
COTTON, F. A.; WILKINSON, G.; MURILLO, C. A.; BOCHMANN, M.. Advanced Inorganic Chemistry, John 
Wiley & Sons Inc, 1999. 
DOUGLAS, B. E.; MCDANIEL D.; ALEXANDER J.. Concepts and Models of Inorganic Chemistry, 3rd ed., 
John Wiley & Sons, 1994. 
HUHEEY, J. E.; KEITER, E. A.; KEITER, R. L.; MEDHI, O. K.. Inorganic Chemistry: Principles of Structure 
and Reactivity, Pearson Education India, 2008. 
ATKINS, P. W.; OVERTON. T.; ROURKE, J.; WELLER, M.; ARMSTRONG, F.. Shriver & Atkins’ Inorganic 
Chemistry, 5th ed., W.H. Freeman & Company, 2009. 
PAVIA, D. L.; LAMPMAN, G. M.; KRIZ. G. S.; VYVYAN, J. R.. Introduction to Spectroscopy, 5th ed., revised, 
Brooks/Cole, 2014. 
HARRIS, D. C.; BERTOLUCCI, M. D.. Symmetry and Spectroscopy: An Introduction to Vibrational and 
Electronic Spectroscopy, Dover Publications Inc., 1990. 
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Área/ Subárea: Química / Química Orgânica e Química Geral 
 

PROGRAMA 
 
1. Estereoquímica e Análise Conformacional. 

2. Compostos Orgânicos Nitrogenados. 

3. Reações de Substituição Aromática Eletrofílicas e Nucleofílicas. 

4. Reações de Substituição Nucleofílica no Carbono sp3 e Reações de Eliminação. 

5. Reações de Adição às Ligações Duplas e Triplas Carbono-Carbono. 

6. Acidez e basicidade de compostos orgânicos. 

7. Reações de Adição à ligação Dupla Carbono-Oxigênio de aldeídos e cetonas. 

8. Reações Pericíclicas. 

9. Reações Aldólicas e Reações em Aldeídos e Cetonas , Insaturados. 

10. Reações de Ácidos Carboxílicos e seus Derivados. 

 

OBSERVAÇÃO: O ponto sorteado para a Prova Escrita deverá ser retirado para o sorteio de ponto da Prova de 
Desempenho de Ensino. 

 
REFERÊNCIAS 

A relação a seguir contempla as referências consideradas elementares, o que não impede que outras sejam utilizadas. 

 
BRUICE, P. Y., Organic Chemistry, 4ª Ed., Prentice Hall, 2003.  
CAREY, F.A., Organic Chemistry, 4ª Ed., McGraw-Hill, New York, 2000. 
SOLOMONS, T.W., Fryhle, C. B., Organic Chemistry, 8a Ed. (2004). 
ELIEL, E. L., Wilen, S. H., "Stereochemistry of Carbon Compounds", John Wiley & Sons, New York, 1994. 
SMITH, M. B., "Organic Synthesis", 2a ed., McGraw-Hill, New York, 2001. 
VOLLHARDT, K. P. C., SCHORE, N. E., Química Orgânica – Estrutura e Função. 4a Ed., 2004. 
CLAYDEN, J.; GREEVES, N., WARREN, S., Organic Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 2º Ed. 2012. 
MARCH, J., SMITH, M.B., March’s Advanced Organic Chemistry. Reactions, Mecanism and Struccture, 6º Ed. 
New York: John Wiley & Sons, 2007. 
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ANEXO III AO EDITAL Nº 037/2015-CPCP-CT-Abertura 
 
Candidato:................................................................................Assinatura:.............................................. 

Área/ Subárea:.......................................................................................................................................... 

PROFESSOR ASSISTENTE A – REQUISITO MESTRADO 

ITEM Pontos  Limite  
Pontos do 
Candidato 

Exclusivo 
UTFPR 

Validação 
da Banca  

Grau de Doutor ou Livre Docente (50 pontos) 50,0 50,0   

Subtotal (Limite 50 pontos):    

Livro: 6 pontos por livro 6,0 não há    

Capítulo de livro: 4 pontos por capítulo 4,0 não há    

Periódicos na área 
do concurso a que 
concorre 

Qualis A1:15 pontos por trabalho 15,0 não há   

Qualis A2: 12 pontos por trabalho 12,0 não há   

Qualis B1: 10 pontos por trabalho 10,0 não há   

Qualis B2: 6 pontos por trabalho 6,0 não há   

Qualis B3: 4 pontos por trabalho 4,0 não há   

JCR acima de 2: 15 pontos por trabalho 15,0 não há   

JCR de 1 até 1,99: 12 pontos por trabalho 12,0 não há   

JCR de 0,3 até 0,99: 10 pontos por trabalho 10,0 não há   

Trabalhos completos em eventos científicos 
internacionais: 2 pontos por trabalho 

Apenas trabalhos 
publicados a 
partir de 2006 

2,0 

10,0 

  
 

Trabalhos completos em eventos científicos 
nacionais: 1 ponto por trabalho  

1,0   
 

Patentes concedidas: 15 pontos por patente 15,0 não há   

Patentes devidamente registradas: 10 pontos por patente 10,0 não há    

Subtotal publicações e patentes (Limite 30 pontos):   

Projetos financiados como coordenador: 10 pontos por projeto 10,0 não há    

Projetos financiados como colaborador: 6 pontos por projeto 6,0 não há   

MESTRADO: Orientação - 3 pontos por orientando de mestrado 3,0 não há   

MESTRADO: Coorientação - 1 ponto por orientando de mestrado 1,0 não há    

DOUTORADO: Orientação - 5 pontos por orientando de doutorado 5,0 não há    

DOUTORADO: Coorientação - 2 pontos por orientando de doutorado 2,0 não há    

Participação em banca examinadora de Concurso Público: 1 ponto por 
banca 

1,0 

10,0 

  
 

Participação em banca examinadora de Mestrado: 1 ponto por banca 1,0  
 

Participação em banca examinadora de Doutorado: 2 pontos por banca 2,0  
 

3 pontos por ano de exercício comprovado de Magistério Superior 3,0  15,0    

3 pontos por ano de experiência profissional comprovada na 
área/subárea a que concorre, exceto Magistério 

3,0 15,0   
 

Subtotal projetos, orientação e coorientação, bancas, experiência (Limite 20 pontos):  
 

TOTAL GERAL (Máximo 100 pontos):   

Uso Exclusivo UTFPR (Assinatura dos Membros da Banca Examinadora): 
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ANEXO IV AO EDITAL Nº 037/2015-CPCP-CT-Abertura 

 
Candidato:................................................................................Assinatura:.............................................. 

Área/ Subárea:.......................................................................................................................................... 

 
PROFESSOR ADJUNTO A – REQUISITO DOUTORADO 

ITEM Pontos  Limite  
Pontos do 
Candidato 

Exclusivo 
UTFPR 

Validação 
da Banca  

Livro: 6 pontos por livro 6,0 não há    

Capítulo de livro: 4 pontos por capítulo 4,0 não há    

Periódicos na área 
do concurso a que 
concorre 

Qualis A1:15 pontos por trabalho 15,0 não há   

Qualis A2: 12 pontos por trabalho 12,0 não há   

Qualis B1: 10 pontos por trabalho 10,0 não há   

Qualis B2: 6 pontos por trabalho 6,0 não há   

Qualis B3: 4 pontos por trabalho 4,0 não há   

JCR acima de 2: 15 pontos por trabalho 15,0 não há   

JCR de 1 até 1,99: 12 pontos por trabalho 12,0 não há   

JCR de 0,3 até 0,99: 10 pontos por trabalho 10,0 não há   

Trabalhos completos em eventos científicos 
internacionais: 2 pontos por trabalho 

Apenas trabalhos 
publicados a 
partir de 2006 

2,0 

10,0 

  
 

Trabalhos completos em eventos científicos 
nacionais: 1 ponto por trabalho  

1,0   
 

Patentes concedidas: 15 pontos por patente 15,0 não há   

Patentes devidamente registradas: 10 pontos por patente 10,0 não há    

Subtotal publicações e patentes (Limite 80 pontos):   

Projetos financiados como coordenador: 10 pontos por projeto 10,0 não há    

Projetos financiados como colaborador: 6 pontos por projeto 6,0 não há   

MESTRADO: Orientação - 3 pontos por orientando de mestrado 3,0 não há   

MESTRADO: Coorientação - 1 ponto por orientando de mestrado 1,0 não há    

DOUTORADO: Orientação - 5 pontos por orientando de doutorado 5,0 não há    

DOUTORADO: Coorientação - 2 pontos por orientando de doutorado 2,0 não há    

Participação em banca examinadora de Concurso Público: 1 ponto por 
banca 

1,0 

10,0 

  
 

Participação em banca examinadora de Mestrado: 1 ponto por banca 1,0  
 

Participação em banca examinadora de Doutorado: 2 pontos por banca 2,0  
 

3 pontos por ano de exercício comprovado de Magistério Superior 3,0  15,0    

3 pontos por ano de experiência profissional comprovada na 
área/subárea a que concorre, exceto Magistério 

3,0 15,0   
 

Subtotal projetos, orientação e coorientação, bancas, experiência (Limite 20 pontos):  
 

TOTAL GERAL (Máximo 100 pontos):   

Uso Exclusivo UTFPR (Assinatura dos Membros da Banca Examinadora): 
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