
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 
Comissão Coordenadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos de Docentes Integrantes da Carreira do 

Magistério Público do Ensino Superior do Estado do Paraná na UEPG 

 

EDITAL CCCPPD Nº 11/2011. 

 

O Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 

Cargos de Docentes Não Titulares Integrantes da Carreira do Magistério Público do Ensino Superior 

do Estado do Paraná na UEPG - CCCPPD, no uso de suas atribuições e considerando: 

- o disposto no Regulamento do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Docentes 

Não Titulares, aprovado pela Resolução  UNIV nº nº 33, de 1º. de agosto de 2011 o contido nas Leis 

Estaduais nº 6.174/1970, nº 11.713/1997, nº 14.269/2003 e nº 14.825/2005; Decretos Estaduais nº
s
. 

5.309/2005, 6841/10 e 2.071/2011; o Regulamento da Política Docente, aprovado pela Resolução 

UNIV. 38 de 08 de dezembro de 2010; protocolos números: 7.270.574-2, 7.583.035-1, 7.583.194-3, 

7.583.207-9, 7.583.210-9,7.583.294-0, 10.335.913-9, 10.442.862-2, 10.803.874-8, 10.803.880-2, 

10.803.885-3, 10.803.923-0, 10.803.978-7 e a Portaria R. nº 325, de 08 de agosto de 2011  

 Torna Público 

 

 A realização de Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos de Docentes 

Não  Titulares Integrantes da Carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Estado do Paraná 

na  UEPG, nas condições abaixo: 

1. As inscrições serão feitas exclusivamente através do endereço eletrônico www.uepg.br/concurso no  

   período das zero hora do dia 29 agosto  às 24 horas do dia 26 de setembro de 2011, para Provimento   

   de  Cargos de  Docentes Não Titulares Integrantes  da  Carreira  do  Magistério  Público do Ensino  

   Superior  do  Estado  do  Paraná  na UEPG,  no Regime Estatutário, conforme Anexo I do presente  

   Edital. 

2. A CCCPPD  da  Universidade  Estadual  de  Ponta Grossa não se responsabiliza por inscrições não  

    recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento  

    das  linhas  de  comunicação, bem  como  outros  fatores  de ordem técnica que impossibilitem a  

    transferência de dados.  

3. Na ocorrência do previsto no item anterior, a comprovação da inscrição, mediante recurso, cabe  

    exclusivamente ao candidato. 

4. O quantitativo de vagas a serem preenchidas e as respectivas áreas de conhecimento ofertadas, bem  

    como os requisitos mínimos exigidos, constam no Anexo I do presente Edital. 

5. A ficha de inscrição devidamente impressa, acompanhada de um documento oficial de identificação  

 com foto, deverá ser apresentada à banca para ingresso ao local de prova.  

6. Para efeito da prova de títulos, uma cópia comprobatória do currículo Lattes deverá ser entregue a   

  Banca Examinadora por ocasião da prova didática, a qual será anexada ao processo do candidato.       

  Os originais ou cópias autenticadas comprobatórias do currículo Lattes deverão permanecer em    

    poder do candidato, os quais poderão ser solicitados pela banca, e neste caso serão devolvidos ao  

     candidato ao final das provas. Todos os documentos expedidos por instituição estrangeira, exceto    

     os previstos pelo artigo 12 do regulamento, somente serão considerados quando traduzidos para a   

     língua portuguesa por tradutor juramentado, exceto em línguas espanhola, inglesa, francesa e  

     alemã. 

7.  Será  cobrada  a  taxa  de  inscrição  no  valor  de R$  180,00 (cento e oitenta reais) que   deverá  ser  

  recolhida exclusivamente  via boleto  bancário, impresso pelo candidato, na CAIXA ECONÔMICA    

  FEDERAL, conforme especificações constantes do Boleto,  sendo que em nenhuma hipótese  haverá  

  restituição da mesma; 
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I-  É condição para o acesso ao boleto bancário e sua respectiva impressão, o preenchimento e envio,  

    on line, da Ficha de Inscrição e do Plano de Trabalho (parágrafo 3º do Art. 36 do Regulamento do  

    Concurso);  

II- A inscrição somente se efetivará após a confirmação do pagamento da referida taxa, com data limite   

    estabelecida no Boleto Bancário;  

1.1. É vedada mais de uma inscrição por candidato; 

1.2. Os candidatos aprovados no presente concurso estarão obrigados a ministrar aulas e executar 

demais atividades correlatas à docência, nos campi da sede e nos campi avançados da UEPG em 

outros municípios, nos turnos: manhã e tarde, manhã e noite ou tarde e noite.  

1.3. Serão aceitas inscrições de portadores de diploma de graduação e/ou pós-graduação obtido(s) no 

exterior, os quais em caso de aprovação deverão ter, até o momento da posse estes documentos 

devidamente revalidados/reconhecidos por instituição de ensino superior no Brasil, na forma da 

lei; 

8. O Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso divulgará até o dia 03 de outubro de 2011, 

através de Edital, publicado no Diário Oficial do Estado e em jornais locais, na Internet, no endereço 

www.uepg.br/concurso. 

   I .   o Deferimento das Inscrições contendo: nome do candidato e o número da inscrição;  

   II.  o Cronograma de desenvolvimento das provas, inclusive local, data e horário para o sorteio do    

        número dos temas das Provas Escrita e Didática. 

9.  O Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso divulgará até o dia 07 de outubro de 2011,      

     através de Edital, publicado no Diário Oficial do Estado e em jornais locais, na Internet, no endereço  

     www.uepg.br/concurso, a Composição das Bancas Examinadoras por Área de Conhecimento 
10.  Qualquer interposição de recurso relativo ao indeferimento de inscrição somente será admitida no  

      prazo de até 5 (cinco) dias úteis a partir da data de publicação do Edital e  qualquer impugnação     

      relativa à composição das Bancas Examinadoras só será admitida no prazo de 2 (dois) dias úteis,    

       contados a partir da data da publicação do Edital de constituição das mesmas. Os recursos deverão  

      ser dirigidos ao Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso e protocolizados na Seção de  

      Protocolo Geral,  localizada no Centro de Convivência – Campus Uvaranas – Av. Gal. Carlos  

       Cavalcanti, no. 4748 – Bairro de Uvaranas – Ponta Grossa – Pr.  (Conforme  formulário  modelo,   

      disponível em www.uepg.br/concurso docente) No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a Comissão  

      Coordenadora do Concurso analisará os recursos e publicará o resultado, através de Edital. 

11. As provas serão realizadas entre os dias 13 a 15 de novembro de 2011, podendo ser prorrogadas   

       dependendo do número de inscrições por área de conhecimento. As provas terão início às 8 horas  

       do dia 13 de novembro de 2011.  

12.  Somente terão acesso aos locais de prova e submeter-se-ão a elas, os candidatos cujas inscrições  

       tenham  sido deferidas,  que  estejam de posse da cédula de identidade ou documento de  

       identificação oficial com foto e da cópia da ficha de inscrição. 

13. A UEPG disponibilizará na internet, no endereço www.uepg.br/concurso durante o período de  

      inscrições, informações pertinentes ao concurso, a saber: 

I. lista dos temas, inclusive bibliografia sugerida para os Exames de Provas; 

II. instrumento de avaliação – Prova Escrita 

III. instrumento de avaliação – Prova Didática com Arguição; 

IV. instrumento de avaliação – Exame de Títulos, Defesa da Produção Acadêmica e Plano de 

Trabalho; 

V. instrumento de avaliação – Prova Prática, quando houver; 

VI. outros documentos e informações julgados pertinentes. 

14. Para efeitos de habilitação, o candidato deverá atingir média igual ou superior a 7,00 (sete) em cada  

     uma das etapas do Exame de Provas. 

15.  Para efeitos de classificação, a nota final do candidato será atribuída pela média aritmética simples,  
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      com arredondamento centesimal, das notas obtidas no Exame de Provas e no Exame de Títulos. 

16. No caso de empate, será dada preferência ao candidato que tenha mais idade, e persistindo o empate   

      seguir-se-ão os critérios de desempate, obedecendo respectivamente a ordem:   

      I -   maior nota no Exame de Prova Títulos;  

      II -  maior  nota no Exame de Prova Didática com Arguição;  

      III - maior nota no Exame de Prova Escrita  e 

      IV-  maior nota no Exame de Prova Prática, quando houver  

17. Os documentos dos candidatos não classificados deverão ser retirados junto a Comissão Organi-    

      zadora do Concurso no Bloco  A, logo após a publicação  do Edital  de convocação para a prova   

      didática. Os candidatos  aprovados poderão  retirar a documentação na Pró-Reitoria de Recursos   

      Humanos – Bloco da Reitoria - Campus em Uvaranas, sita à Av.  General Carlos Cavalcanti, nº  

      4.748, Ponta Grossa, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias do encerramento do concurso,  

     após o qual os mesmos serão incinerados. 

18. A nomeação dos candidatos classificados, respeitadas as limitações de ordem financeira e Orça- 

 mentária  e  observando-se rigorosamente  o  número de vagas e a ordem de classificação, bem     

como  a  anuência das vagas  autorizadas, conforme  especificadas no  preâmbulo  deste Edital,       

ocorrerá pelo Sr. Governador do Estado, a partir de 2012, sendo que o ingresso no nível inicial da  

      carreira e consequente remuneração (Anexo II), será de acordo com a titulação apresentada pelo    

      candidato até a data da posse.  

19. São requisitos para a investidura no cargo: 

I. ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da lei; 

II. ter completado 18 anos; 

III. estar no gozo dos direitos políticos; 

IV. ser portador de certificado de reservista ou de dispensa de incorporação e estar quite com as 

obrigações eleitorais;  

V. apresentar boa saúde, comprovada por inspeção médica oficial; 

VI. apresentar declaração de bens e rendas; 

VII. apresentar declaração de acúmulo de cargos ou negativa de acumulação; 

VIII. atender as exigências específicas para o provimento do seu cargo, conforme estabelecido no 

presente Edital. 

        Parágrafo único: Os incisos III e IV deste item, não se aplicam a estrangeiros residentes no país. 

20. A Inspeção Médica, de caráter eliminatório, obedecerá a ordem rigorosa de classificação dos  

      candidatos aprovados, e compreenderá: exames clínicos, laboratoriais e complementares, atendendo   

      as especificidades para as áreas de conhecimento e atuação docente, conforme prescrição do  

      Médico do Trabalho da UEPG. Todos os exames correrão às expensas do candidato. 

21. O presente Concurso terá validade de dois anos, a contar da data de publicação no Diário Oficial do  

      Estado do Ato de Homologação de Resultado Final do Concurso, podendo ser prorrogável uma vez,  

      por igual período.  

22. A aprovação em concurso público não assegura ao candidato o direito de ingresso no cargo. 

23. O regulamento do concurso, parte integrante deste Edital, e as informações adicionais poderão ser   

      obtidas no site da UEPG na internet no endereço: www.uepg.br/concurso ou ainda dúvidas podem  

      ser sanadas através do e-mail: concursodocente@uepg.br. 

 

Ponta Grossa, 10 de agosto de 2011. 

                                                                                               

 

 Prof. Silas Guimarães Moro 
                                                                                                            Presidente da CCCPPD 
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ANEXO I 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E ÁREAS, POR SETOR DE CONHECIMENTO 

 

SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 

 

Departamento de Geociências 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de Conhecimento:      GEOGRAFIA AGRÁRIA 

Número de vagas:                01 (uma) 

Regime de Trabalho:           40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação Exigida:             Graduação em Geografia 

Titulação mínima exigida:  Doutorado em Geografia ou em  áreas correlatas          . 

 

Departamento de Física  

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.885-3 

Área de conhecimento: ENSINO DE FÍSICA 

Número de vagas:  01 (uma) 

Regime de trabalho: 40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:             Licenciatura ou bacharelado em Física  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Ciências ou em Educação ou em Ensino de Física 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.963-9 

Área de conhecimento: FÍSICA GERAL 

Número de vagas:  01 (uma) 

Regime de trabalho: 40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida: Licenciatura ou Bacharelado em Física ou em áreas correlatas 

Titulação mínima exigida: Doutorado em Ciências ou Doutorado em áreas correlatas à Física 

Requisitos mínimos exigidos: Tese de Doutorado desenvolvida em uma das seguintes áreas de 

pesquisa: espectroscopia ótica da matéria condensada ou espectroscopia infravermelho da matéria 

condensada ou lente térmica ou fotoacústica; ensino de física ou instrumentação para o ensino de física; 

supercondutividade e materiais supercondutores; ótica clássica ou ótica quântica; dinâmica não-linear; 

física dos solos e ciências ambientais; simulação computacional da dinâmica de fluídos aplicada à 

meios porosos; materiais magnéticos nanoestruturados, espectroscopia de ressonância magnética 

nuclear; propriedades mecânicas e tribológicas de materiais; espectroscopia Mössbauer; difração de 

raios x aplicada a materiais policristalinos; estrutura eletrônica de átomos e moléculas 

 

Departamento de Matemática e Estatística 

 

Nº do protocolo de autorização: 7.270.574-2 

Área de Conhecimento:  MATEMÁTICA PURA 

Número de vagas:        01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais  

Graduação exigida:        Graduação em qualquer área  

Titulação mínima exigida: Mestrado em Matemática ou em Estatística ou em Física ou em  

Engenharia ou em Computação ou em Educação Matemática 



Requisitos mínimos exigidos: Matrícula em um programa de doutorado em Matemática, ou em 

Estatística, ou em Física, ou em Engenharia, ou em Computação, ou em Educação Matemática, com 

créditos de disciplinas concluídos e aprovação no exame de qualificação 

 

Nº do protocolo de autorização: 7.270.574-2 

Área de conhecimento: MATEMÁTICA APLICADA 
Número de vagas:      01 (uma) 

Regime de trabalho:     40 (Quarenta) horas semanais  

Graduação exigida:      Graduação em qualquer área  

Titulação mínima exigida: Mestrado em Matemática ou em Estatística ou em Física ou em 

Engenharia, ou em Computação ou em Educação Matemática.  

Requisitos mínimos exigidos: Matrícula em um programa de doutorado em Matemática, ou em 

Estatística, ou em Física, ou em Engenharia, ou em Computação, ou em Educação Matemática, com 

créditos de disciplinas concluídos e aprovação no exame de qualificação. 

            

Nº do protocolo de autorização: 7.270.574-2 

Área de conhecimento:  ESTATÍSTICA 

Número de vagas:       01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais  

Graduação exigida:       Graduação em qualquer área  

Titulação mínima exigida: Mestrado em Matemática ou em Estatística ou em Física ou em 

Engenharia ou em Computação ou em Educação Matemática.  

Requisitos mínimos exigidos: Matrícula em um programa de doutorado em Matemática, ou em 

Estatística, ou em Física, ou em Engenharia, ou em Computação, ou em Educação Matemática, com 

créditos de disciplinas concluídos e aprovação no exame de qualificação. 

 

Departamento de Química 

 

Nº do protocolo de autorização:10.335.913-9 

Área de conhecimento:   QUÍMICA GERAL E BIOQUÍMICA 

Número de vagas:            01 (uma) 

Regime de trabalho:        40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:    Graduação em Química (Licenciatura ou Bacharelado) ou em Química 

Industrial ou em Química Tecnológica ou em Farmácia ou em Biologia (Licenciatura ou Bacharelado) 

ou em áreas correlatas. 

Titulação mínima exigida: Doutorado na área de Bioquímica 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:  QUÍMICA ANALÍTICA 

Número de vagas:           01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:    Graduação em Química (Licenciatura ou Bacharelado) ou em Química 

Industrial ou em Química Tecnológica 

 Titulação mínima exigida: Doutorado em Química Analítica 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:  QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA 

Número de vagas:           02 (duas) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais 



 Graduação exigida:       Graduação em Química (Licenciatura ou Bacharelado) 

Titulação mínima exigida: Doutorado em Química com área de concentração em Química Inorgânica 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: QUÍMICA ORGÂNICA 

Número de vagas:         01 (uma) 

Regime de trabalho:     40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:      Graduação na área de Química  

Titulação mínimos exigidos: Doutorado em Química ou em Ciências 

Requisitos mínimos exigidos: Tese de Doutorado na área de Química Orgânica 

 

SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

Departamento de Análises Clínicas 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:     HEMATOLOGIA CLÍNICA  

Número de vagas:             01 (uma) 

Regime de trabalho:         40 horas 

Graduação exigida:          Graduação em Farmácia com habilitação em Análises Clínicas ou           em 

Farmácia generalista. 

Titulação mínima exigida: Mestrado em Ciências Farmacêuticas ou em Ciências com área de 

concentração em Hematologia ou em Análises Clínicas. 

 

Prova Prática 

A Prova Prática, com duração de  45 minutos por  candidato  e  que  constará  de  leitura  de  5(cinco) 

lâminas hematológicas fornecidas pela banca.  A prova será realizada no Laboratório de  Hematologia 

sala M-81 no Campus Universitário em Uvaranas - Bloco M, em data e horários a serem estabelecidos 

em edital a ser expedido pela Comissão, logo após a Prova Didática.  

 

Departamento de Biologia Estrutural, Molecular e Genética 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:   GENÉTICA E EVOLUÇÃO  

Número de vagas:            01 (uma) 

Regime de trabalho:        40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:         Graduação em Ciências Biológicas 

Titulação mínima exigida: Doutorado em Ciências Biológicas ou em áreas correlatas 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: MICROBIOLOGIA  

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em Ciências Biológicas ou em áreas correlatas  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Ciências Biológicas ou em áreas correlatas com área de 

concentração em Microbiologia ou áreas correlatas. 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:  PRÁTICAS DE ENSINO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 



Número de vagas:           01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:        Licenciatura em Ciências Biológicas  

Titulação mínima exigida:  Doutorado 

Requisitos mínimos exigidos: Doutorado em Ciências Biológicas com área de concentração em 

Ensino de Ciências ou em Biologia ou  Doutorado em Ensino de Ciências ou Biologia. 

  

 Departamento de Biologia Geral 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.880-2 

Área de conhecimento:   FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA HUMANA           

Número de vagas:           01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais  

Graduação exigida          Graduação em Ciências Biológicas ou da Saúde  

Titulação mínima exigida: Doutorado  em  Ciências  Biológicas  ou  da  Saúde  (com   área   de 

concentração  em Fisiologia ou Fisiopatologia), ou em Fisiologia  ou  em  Fisiopatologia, ou nas 

seguintes áreas correlatas: Farmacologia e Medicina.  

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.923-0 

Área de conhecimento:  BIOFÍSICA E FISIOLOGIA HUMANA  

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais  

Graduação exigida:       Graduação em Ciências Biológicas ou da Saúde.  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Biofísica ou em Fisiologia Humana ou em áreas correlatas   

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:  PARASITOLOGIA HUMANA  

Número de vagas:           01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:        Graduação em Ciências Biológicas ou em Farmácia  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Parasitologia Humana ou em Doenças Parasitárias ou em 

Microbiologia e Imunologia com ênfase em Parasitologia Humana  ou  em  Patologia com ênfase em 

Parasitologia Humana 

 

Prova Prática 

1 - Reconhecimento de estruturas evolutivas de parasitas: Entamoeba histolytica e amebas 

comensais, Giardia intestinalis, Cryptosporidium sp, Isospora sp, Trichomonas sp, Leishmania sp e 

vetor biológico, Trypanosoma cruzi e vetores biológicos, Toxoplasma gondii, Plasmodium sp e vetor 

biológico, Schistosoma mansoni e vetores biológicos, Ascaris lumbricoides, Enterobius sp, Trichuris 

sp, Taenia solium, Taenia saginata, Strongyloides sp, Ancilostomídeos, microfilárias, anopluros, 

sarcóptes e sifonápteros, 

2 – Local: Laboratório de Parasitologia Humana – Bloco M - Sala 32 – Campus Uvaranas 

3 – Duração: 40 minutos 

4 – Critérios: 

a) o material necessário será fornecido pela banca e será o mesmo para todos os candidatos; 

b) todos os candidatos à prova prática deverão estar presentes no mesmo horário, a ser designado pela 

banca;  

c) a prova prática será individual, simultânea e com tempo cronometrado para até 4 min/questão. 

d) material: 10 exemplares de formas evolutivas de parasitos ou vetor/artrópode; 



e) valor = 1,0 ponto para cada exemplar, totalizando 10 pontos; 

f) a Ficha de Avaliação da Prova Prática estará disponível em www.uepg.br/concursodocente - links 

úteis 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.880-2 

Área de conhecimento:   ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA  

Número de vagas:           01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:        Licenciatura em Ciências Biológicas  

Titulação mínima exigida: Doutorado  

Requisitos mínimos exigidos: Tese em Educação ou em Ensino de Ciências  ou  em  Biologia ou 

Doutorado em Ciências Biológicas com área de concentração em Ensino de Ciências ou Biologia. 

 

Departamento de Ciências Farmacêuticas 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:  TECNOLOGIA FARMACÊUTICA  

Número de vagas:           01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:        Graduação em Farmácia 
Titulação mínima exigida: Doutorado em Ciências Biológicas e da Saúde ou em Ciências 

Farmacêuticas ou em Química. 
 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FARMÁCIA  

Número de vagas:           02 (duas) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais  

Graduação exigida:        Graduação em Farmácia 

Titulação mínima exigida: Mestrado em Ciências Biológicas e da Saúde ou em Ciências 

Farmacêuticas  

  

Departamento de Educação Física 

 

Nº do protocolo de autorização: 7.583.207-9 

Área de conhecimento: ASPECTOS FISIOLÓGICOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E  

                                        DESPORTIVAS  

Número de vagas:         01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em Educação Física    

Titulação mínima exigida: Doutorado em Educação Física ou em áreas correlatas 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: FUNDAMENTOS DOS ESPORTES COLETIVOS 
Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em Educação Física  

Titulação mínima exigida: Mestrado em Educação Física ou em áreas correlatas  

 

Departamento de Enfermagem e Saúde Pública 

http://www.uepg.br/concursodocente


 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:  FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II 

Número de vagas:           02 (duas) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:        Graduação em Enfermagem  

Titulação mínima exigida: Mestrado 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: SAÚDE MATERNO INFANTIL:  PEDIATRIA  

Número de vagas:         01 (uma) 

Regime de trabalho:     40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:      Graduação em Enfermagem  

Titulação mínima exigida: Mestrado 

  

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: SAÚDE PÚBLICA 

Número de vagas:         01 (uma) 

Regime de trabalho:     40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:      Graduação em  Odontologia ou em Farmácia ou Licenciatura ou Bacharelado 

em Ciências Biológicas ou em  Educação Física ou em Medicina ou em Enfermagem ou em Medicina 

Veterinária ou em Nutrição ou em Fisioterapia ou em Terapia Ocupacional ou em Psicologia  

Titulação mínima exigida: Mestrado em Saúde Pública ou em Saúde Coletiva ou em Epidemiologia 

ou em Ciências da Saúde com área de concentração em Saúde Pública, ou em Saúde Coletiva ou em 

Epidemiologia. 

 

Departamento de Odontologia 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.923-0 

Área de conhecimento: ANESTESIOLOGIA APLICADA E ANATOMIA APLICADA 

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em Odontologia  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Odontologia 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.874-8 

Área de conhecimento: BIOMATERIAIS E CLÍNICA INTEGRADA II 

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em Odontologia  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Odontologia 

  

Nº do protocolo de autorização: 7.583.210-9 

Área de conhecimento: CLÍNICA PROPEDÊUTICA ODONTOLÓGICA I E PATOLOGIA  

                                         APLICADA  

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em Odontologia  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Odontologia 



 

Prova prática 

A prova prática constará da descrição microscópica e emissão de diagnóstico histopatológico, 

conforme segue: 

I - Os membros da Banca Examinadora fornecerão, com base na Lista de Temas do concurso, um 

conjunto de lâminas com as respectivas fichas clínicas. 

II - Serão dispostas 6 (seis) lâminas para análise. 

III - Cada uma das lâminas selecionadas será posicionada em um microscópio óptico binocular, tendo 

ao lado a respectiva ficha clínica. 

IV - Os candidatos deverão examinar cada lâmina e respectiva ficha clínica, fazer a descrição 

microscópica e emitir o diagnóstico histopatológico em papel rubricado pelos membros da Banca 

Examinadora, durante o período de tempo estabelecido por esta. 

Parágrafo Primeiro – Ao final da prova os candidatos deverão ter examinado as fichas clínicas, descrito 

as lâminas e ter emitido o diagnóstico histopatológico das 6 (seis) lâminas selecionadas pela Banca 

Examinadora. 

Parágrafo Segundo – A avaliação será feita, individualmente, pelos membros da Banca Examinadora, 

de acordo com o desempenho do(s) candidato(s). 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.874-8 

Área de conhecimento: ESCULTURA DENTAL E CLÍNICA INTEGRADA II 

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em Odontologia  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Odontologia 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.874-8 

Área de conhecimento: ESTOMATOLOGIA E PATOLOGIA APLICADA  

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 horas 

Graduação exigida:       Graduação em Odontologia  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Odontologia 

 

Prova prática 

A prova prática constará da descrição microscópica e emissão de diagnóstico histopatológico, 

conforme segue: 

I - Os membros da Banca Examinadora fornecerão, com base na Lista de Temas do concurso, um 

conjunto de lâminas com as respectivas fichas clínicas. 

II - Serão dispostas 6 (seis) lâminas para análise. 

III - Cada uma das lâminas selecionadas será posicionada em um microscópio óptico binocular, tendo 

ao lado a respectiva ficha clínica. 

IV - Os candidatos deverão examinar cada lâmina e respectiva ficha clínica, fazer a descrição 

microscópica e emitir o diagnóstico histopatológico em papel rubricado pelos membros da Banca 

Examinadora, durante o período de tempo estabelecido por esta. 

Parágrafo Primeiro – Ao final da prova os candidatos deverão ter examinado as fichas clínicas, descrito 

as lâminas e ter emitido o diagnóstico histopatológico das 6 (seis) lâminas selecionadas pela Banca 

Examinadora. 

Parágrafo Segundo – A avaliação será feita, individualmente, pelos membros da Banca Examinadora, 

de acordo com o desempenho do(s) candidato(s). 

 



Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: FARMACOLOGIA APLICADA E CLÍNICA INTEGRADA I  

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em Odontologia  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Odontologia 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.874-8 

Área de conhecimento: MICROBIOLOGIA APLICADA E CLÍNICA INTEGRADA II 

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais  

Graduação exigida:       Graduação em Odontologia  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Odontologia 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.874-8 

Área de conhecimento: ODONTOPEDIATRIA E CLÍNICA INTEGRADA INFANTIL 

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em Odontologia  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Odontologia 

 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DE TECNOLOGIA 

 

Departamento de Engenharia Civil 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.955-8 

Área de conhecimento:  CONSTRUÇÃO CIVIL 

Número de vagas:           01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:        Graduação em  Engenharia Civil   

Titulação mínima exigida: Mestrado em Engenharia Civil ou em áreas correlatas 

 

Departamento de Engenharia Agrícola e Ciências do Solo 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: ENGENHARIA DO AMBIENTE AGRÍCOLA  

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em Agronomia ou em Graduação em Engenharia Agrícola  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Agronomia ou em Engenharia Agrícola 

 

Departamento de Engenharia de Alimentos 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:  ANÁLISE DE ALIMENTOS  

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:      Graduação em Ciência de Alimentos ou em Química ou em Farmácia ou em 

Engenharia de Alimentos ou em Engenharia Química 



Titulação mínima exigida: Doutorado em Ciência de Alimentos ou em Engenharia de Alimentos ou 

em Tecnologia de Alimentos ou em  Bioprocessos 

  

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:   OPERAÇÕES UNITÁRIAS APLICADAS À ENGENHARIA DE      

                                        ALIMENTOS  

Número de vagas:         01 (uma) 

Regime de trabalho:     40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:      Graduação em Engenharia de Alimentos ou em Engenharia Química  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Engenharia de Alimentos ou em Tecnologia de Alimentos 

ou em Engenharia Química 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS  

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em Agronomia ou em Engenharia de Alimentos ou em Engenharia 

Química ou em Farmácia ou em Tecnologia em Alimentos.  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Ciência de Alimentos ou em Tecnologia de Alimentos ou 

em Engenharia de Alimentos 

  

Departamento de Engenharia de Materiais 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:     CIÊNCIA DE MATERIAIS  

Número de vagas:              01 (uma) 

Regime de trabalho:          40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:           Graduação em Engenharia de Materiais ou em Engenharia Metalúrgica ou 

em Engenharia Mecânica ou em Engenharia Química ou em Engenharia de Produção  

Titulação mínima exigida: Doutorado 

Requisitos mínimos exigidos: Tese em Caracterização de Materiais Metálicos, Cerâmicos, 

Poliméricos ou Compósitos; ou Processamento de Materiais Metálicos, Cerâmicos, Poliméricos ou 

Compósitos; ou Desenvolvimento de Materiais Metálicos, Cerâmicos, Poliméricos ou Compósitos. 

  

Departamento de Informática 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: ENGENHARIA DE SOFTWARE  

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em  Informática ou em Engenharia de Computação ou em Ciência 

da Computação ou em áreas correlatas  

Titulação mínima exigida: Mestrado em Informática ou em Engenharia de Computação ou em 

Ciência da Computação ou em áreas correlatas 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: SISTEMAS DIGITAIS E DE CONTROLE  

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais  



Graduação exigida:       Graduação em Engenharia Elétrica ou em áreas correlatas 

Titulação mínima exigida:  Doutorado em Engenharia Elétrica ou em áreas correlatas    

 

Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.874-8 

Área de conhecimento:  MICROBIOLOGIA E FITOPATOLOGIA  

Número de vagas:           01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:        Graduação em Agronomia 

Titulação mínima exigida: Doutorado em Fitopatologia ou em Fitossanidade com tese em 

Fitopatologia. 

 

Nº do protocolo de autorização: 7.583-035-1 

Área de conhecimento:  OLERICULTURA 

Número de vagas:           01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais  

Graduação exigida:        Graduação em Agronomia 

Titulação mínima exigida: Doutorado  

Requisitos mínimos exigidos: Doutorado em Agronomia ou em Fitotecnia ou em Produção Vegetal, 

com área de concentração ou tese em Olericultura.  

  

Departamento de Zootecnia  

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:    FISIOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL 

Número de vagas:             01 (uma) 

Regime de trabalho:         40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:          Graduação em  Zootecnia ou em Medicina Veterinária ou em Agronomia 

Titulação mínima exigida: Doutorado na área de Ciências Agrárias 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA  

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em Zootecnia ou em Medicina Veterinária ou em Agronomia 

Titulação mínima exigida: Doutorado na área de Ciências Agrárias 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: PARASITOLOGIA, PROFILAXIA E HIGIENE APLICADA À  

                                        ZOOTECNIA  

Número de vagas:         01 (uma) 

Regime de trabalho:     40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:      Graduação em Zootecnia ou em Medicina Veterinária ou em Agronomia 

Titulação mínima exigida: Doutorado na área de Ciências Agrárias 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:      SUINOCULTURA  

Número de vagas:  01 (uma) 



Regime de trabalho: 40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:             Graduação em Zootecnia ou  em Medicina Veterinária ou em Agronomia 

Titulação mínima exigida:  Doutorado na área de Ciências Agrárias 

 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

 

Departamento de Artes 

 

Nº do protocolo de autorização: 7.270.574-2  

Área de conhecimento:    PRÁTICAS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EM ARTES VISUAIS 
Número de vagas:            01 (uma) 

Regime de trabalho:        40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:          Licenciatura em Artes Visuais ou em Educação Artística ou em Desenho ou 

em Artes Plásticas ou  Bacharelado em Artes Visuais ou em Artes Plásticas ou em Desenho  ou em 

Pintura ou em Escultura ou em Gravura. 

Titulação mínima exigida: Mestrado em Artes ou em Artes Visuais ou em Educação ou em Desenho 

ou em Artes Plásticas ou em áreas correlatas 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.885-3 

Área de conhecimento:      REGÊNCIA CORAL E MATÉRIAS TEÓRICAS 
Número de vagas:               01 (uma) 

Regime de trabalho:           40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Licenciatura em Música ou em Educação Artística com habilitação em 

Música ou Bacharelado em Música 

Titulação mínima exigida:  Mestrado com temática relacionada à Música  

 

A Prova Prática constará de quatro etapas: 

- Etapa 1 consistirá de uma harmonização a quatro vozes de uma melodia dada.. Deverá constar 

acordes de sétima, dominantes secundárias, sétima diminuta, nona maior incompleta (utilizando a 

terminologia do livro Harmony de Walter Piston) respeitando-se as regras de condução de vozes. 

- Etapa 2 consistirá de um ditado melódico a duas vozes. 

- As Etapas 1 e 2 ocorrerão nos dias e horários a serem divulgados no edital de resultado da prova 

escrita e na página da UEPG. As provas ocorrerão na Sala 56 da Central de Salas no Campus Uvaranas. 

O candidato terá duas horas para a realização destas duas provas. 

- Etapa 3 consistirá de um solfejo, utilizando-se uma partitura coral; o candidato deverá estar apto a 

cantar qualquer uma das quatro vozes. Tempo: 10 minutos. 

- Etapa 4 consistirá de uma avaliação prática de regência. Será fornecida ao candidato uma partitura 

(após a finalização da prova escrita) para ser ensaiada com um grupo de oito pessoas, duas para cada 

naipe. Cada candidato receberá uma partitura diferente, determinada por sorteio. Estará à disposição do 

candidato um instrumento de teclado. Tempo: 50 minutos. 

As Etapas 3 e 4 ocorrerão nos dias e horários a serem divulgados no edital de resultado da prova escrita 

e na página da UEPG. As provas ocorrerão na Sala 56 da Central de Salas no Campus Uvaranas. 

- A cada uma das quatro etapas será atribuída uma nota, que deverá ser expressa de 0,00 (zero) a 10,00 

(dez), com aproximação centesimal. As Etapas 1, 2 e 3 constituem de 50% do valor da Prova Prática, 

sendo este valor obtido da média aritmética dessas três etapas; os outros 50% correspondem à nota 

obtida na Etapa 4. Os candidatos que obtiverem a nota final da Prova Prática igual ou superior a 7,00 

(sete) serão considerados habilitados para continuar no concurso. 

 

Departamento de Educação 



 

Nº do protocolo de autorização: 7.583.194-3 

Área de conhecimento:  PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO  

Número de vagas:           01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:        Graduação em Pedagogia ou em Psicologia 

Titulação mínima exigida: Mestrado em Educação ou em Psicologia da Educação ou em Psicologia 

Escolar ou em Psicologia Social 

 

Departamento de Letras Vernáculas 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.442.862-2 

Área de conhecimento:  LÍNGUA PORTUGUESA E LINGUÍSTICA 

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Licenciatura em Letras 

Titulação mínima exigida: Mestrado em Língua Portuguesa ou em Linguística 

 

Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:    INGLÊS INSTRUMENTAL E LÍNGUA INGLESA 

Número de vagas:            01 (uma) 

Regime de trabalho:        40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:         Graduação em Letras/Inglês ou em  Português/Inglês 

Titulação mínima exigida: Mestrado 

Requisitos mínimos exigidos:  Dissertação em Letras ou em Linguística ou em  Linguística Aplicada 

ou em Estudos da Linguagem  ou em  áreas correlatas, com dissertação na área de língua inglesa. 

 

Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ENSINO DE                  

                                         MATEMÁTICA 

Número de vagas:          02 (duas) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais  

Graduação exigida:       Licenciatura em Matemática 

Titulação mínima exigida: Doutorado em Educação ou em Educação Matemática 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803885-3 

Área de conhecimento: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ENSINO  

                                         DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Licenciatura em Ciências Biológicas 

Titulação mínima exigida: Doutorado em Educação ou em Ensino de Ciências ou em Educação 

Científica e Tecnológica 

 

Nº do protocolo de autorização: 7.583.321-0 



Área de conhecimento:  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ENSINO  

                                          DE HISTÓRIA 

Número de vagas:           01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:        Licenciatura em História 

Titulação mínima exigida: Doutorado em Educação ou em Ensino de História 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.978-7 

Área de conhecimento: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO                             

FÍSICA 

Número de vagas:             01 (uma) 

Regime de trabalho:         40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:          Licenciatura em Educação Física 

Titulação mínima exigida: Mestrado em Educação ou em Atividade Física e Saúde 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.923-0 

Área de conhecimento: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM LÍNGUA 

                                         PORTUGUESA E LÍNGUA FRANCESA 

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Licenciatura em Letras Português/Francês 

Titulação mínima exigida: Doutorado em Educação 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.923-0 

Área de conhecimento: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM LÍNGUA  

                                        PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA 

Número de vagas:         01 (uma) 

Regime de trabalho:     40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:      Licenciatura em Letras Português/Inglês 

Titulação mínima exigida: Doutorado em Educação 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO                               

                                         BÁSICA 

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais  

Graduação exigida:       Licenciatura em Pedagogia  

Titulação mínima exigida: Mestrado em Educação 

 

Departamento de Pedagogia 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA MATEMÁTICA 

                                          PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E OS ANOS INICIAIS DO ENSINO  

                                          FUNDAMENTAL  

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:        Licenciatura em Matemática  

Titulação mínima exigida: Mestrado em Educação ou Educação  Matemática 



Nº do protocolo de autorização: 7.583.294-0 

Área de conhecimento: DIDÁTICA 

Número de vagas:          02 (duas) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Licenciatura em Pedagogia 

Titulação mínima exigida: Mestrado na área de Educação 

  

SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

Departamento de Administração 
 

Nº do protocolo de autorização: 7.583.207-9 

Área de conhecimento: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em Administração  

Titulação mínima exigida: Mestrado em Administração ou em Economia ou em Ciências Contábeis. 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:  COMÉRCIO EXTERIOR  

Número de vagas:           01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais  

Graduação exigida:       Graduação em Administração com ênfase ou com habilitação em Comércio 

Exterior ou, Graduação em Administração com ênfase ou habilitação em Negócios Internacionais ou 

Graduação em Administração, ou Graduação em Comércio Exterior ou Graduação em Negócios 

Internacionais  

Titulação mínima exigida: Mestrado em Administração ou  em Comércio Exterior ou em Negócios 

Internacionais 

 Departamento de Comunicação Social 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.923-0 e 10.335.913-9 

Área de conhecimento: PROCESSOS DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA 

Número de vagas:         02 (duas) 

Regime de trabalho:     40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:      Graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo 

Titulação mínima exigida: Doutorado em Comunicação Social ou em Ciências Sociais Aplicadas ou 

em Ciências Humanas. 

Requisitos mínimos exigidos: Tese na área de Comunicação Social.  

 

Departamento de Contabilidade 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.803.923-0 

Área de conhecimento:  CONTABILIDADE GERAL  

Número de vagas:           01 (uma) 

Regime de trabalho:       40 (Quarenta) horas semanais  

Graduação exigida:        Graduação em Ciências Contábeis  

Titulação mínima exigida: Mestrado em Contabilidade ou em áreas correlatas 

  

Departamento de Economia 



 

Nº do protocolo de autorização: 7.583.035-1 

Área de conhecimento: ECONOMIA INTERNACIONAL  

Número de vagas:          01 (uma) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação  em qualquer área 

Titulação mínima exigida: Mestrado em Economia 

  

Departamento de Serviço Social 

 

Nº. do protocolo de autorização: 10.335.913-9 e 10.803.923-0 

Área de conhecimento: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA VIDA  

                                         SOCIAL  

Número de vagas:          02 (duas) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida:       Graduação em Serviço Social  

Titulação mínima exigida: Doutorado em Serviço Social ou em áreas correlatas 

 

Departamento de Turismo 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento: TURISMO  

Número de vagas:          02 (duas) 

Regime de trabalho:      40 (Quarenta) horas semanais  

Graduação exigida:      Bacharelado em Turismo  

Titulação mínima exigida: Mestrado  

 

SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

 

Departamento de Direito do Estado 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:    INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO  

Número de vagas:  01 (uma) 

Regime de trabalho: 40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida: Bacharelado em Direito 

Titulação mínima exigida: Mestrado em Direito ou em Ciências Sociais Aplicadas ou em Ciências 

Humanas 
  

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:    DIREITO TRIBUTÁRIO  

Número de vagas:  01 (uma) 

Regime de trabalho: 40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida: Bacharelado em Direito 

Titulação mínima exigida: Mestrado em Direito ou em Ciências Sociais Aplicadas 

 

Departamento de Direito Processual 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 



Área de conhecimento:    PRÁTICA FORENSE CIVIL  

Número de vagas:  03 (três) 

Regime de trabalho: 40 (Quarenta) horas semanais  

Graduação exigida: Bacharelado em Direito 

Titulação mínima exigida: Mestrado em Direito ou em Ciências Sociais Aplicadas 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:    DIREITO PROCESSUAL PENAL  

Número de vagas:  01 (uma) 

Regime de trabalho: 40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida: Bacharelado em Direito 

Titulação mínima exigida: Mestrado em Direito ou em Ciências Sociais Aplicadas 

 

Departamento de Direito das Relações Sociais 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:    NOÇÕES DE DIREITO  

Número de vagas:  03 (três) 

Regime de trabalho: 40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida: Bacharelado em Direito 

Titulação mínima exigida: Mestrado em Direito ou em Ciências Sociais Aplicadas 

 

Nº do protocolo de autorização: 10.335.913-9 

Área de conhecimento:    LEGISLAÇÃO SOCIAL  

Número de vagas:  02  (duas) 

Regime de trabalho: 40 (Quarenta) horas semanais 

Graduação exigida: Bacharelado em Direito 

Titulação mínima exigida: Mestrado em Direito ou em Ciências Sociais Aplicadas 

  

 

 

 



  

 


