
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CAMPUS TOLEDO 
 

 

Concurso Público para Carreira de Magistério Superior - Professor Classe A, Adjunto A, 

Nível 1, do Curso de Medicina do Campus Toledo, na área de conhecimento: Ciências 

Biológicas, aberto pelo Edital nº 082/2022 – PROGEPE 

Período: 06 a 10 de junho de 2022. 

Local: Campus Toledo – Sala de aula nº 6 - Térreo 

Edital: Mural geral do Campus (anexo à sala 6) e Site do Campus Toledo 
(http://www.toledo.ufpr.br/portal/em-andamento/). 
 
Todo concurso será realizado de forma presencial. 

 

PROPOSTA DE CRONOGRAMA 

 

Dia 06 de junho de 2022– segunda-feira 

08:00 h Sessão pública de abertura do concurso. 

08:15 h 
Apresentação dos candidatos, leitura da proposta de cronograma, assinatura do 

termo de anuência, lista de presença e informações gerais. 

08:30 h Sorteio do ponto da PROVA ESCRITA pelo 1º candidato inscrito . 

08:30 h 

Início da PROVA ESCRITA, com duração de 4 (quatro) horas, sendo a  primeira 

hora reservada para consulta bibliográfica de material impresso, não sendo 

permitida consulta de material em ambiente virtual ou aparelhos eletrônicos.  

Os dois últimos candidatos a entregar a prova devem aguardar na sala até que o 

último candidato termine a prova. 

14:00 h 
Leitura da prova escrita dos candidatos (em ordem de inscrição) em sala a ser 
divulgada. 

20:00 h Edital de candidatos não eliminados na PROVA ESCRITA. 

 

 

Dia 07 de junho de 2022– terça-feira 

08:00 h 

Sorteio do ponto dos candidatos aptos a realizarem a PROVA DIDÁTICA – o 
horário de cada candidato e local da prova será divulgado em Edital Oficial, afixado 
no Mural geral do campus e Site do Campus Toledo. 

 

 

 

Dia 08 e 9 de junho de 2022– quarta e quinta-feira 

A partir de 
08:00 h 

Prova didática – de acordo com a ordem do sorteio do ponto. 

Em horário 
a definir 

Edital de candidatos não eliminados na PROVA DIDÁTICA.  

Em horário 
a definir 

Entrega do curriculo e projeto de pesquisa dos candidatos aptos a realizarem a 

DEFESA DO CURRICULO e do PROJETO DE PESQUISA. 

 

 

 

 

 

http://www.toledo.ufpr.br/portal/em-andamento/


 

 

Dia 10 de junho de 2022 – sexta-feira 

A partir de 
8:00  

DEFESA DE CURRÍCULO e do PROJETO DE PESQUISA - o horário de cada 

candidato será divulgado em Edital Oficial, afixado no Mural geral do campus e 

Site do Campus Toledo. 

Em horário a 
definir 

Sessão pública para encerramento do concurso, com divulgação dos 

resultados, classificação final e parecer final da Comissão Julgadora  

 

 

Obs. Em qualquer momento este cronograma poderá ser modificado, 

dependendo da dinâmica do concurso. As modificações serão divulgadas em 

Edital Oficial e afixadas no Mural geral do campus e no Site do Campus Toledo. 


