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CAMPUS BAIXADA SANTISTA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Extrato de Rescisão do Contrato Nº 52/2021, publicado no DOU de
08/06/2022, Seção 3, pág.114, onde se lê data de rescisão: 08/06/2022, leia-se:
11/02/2022.

DIVISÃO DE CONTRATOS
Campus Baixada Santista

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE CONVÊNIOS

NÚCLEO DE ACORDOS E CONVÊNIOS DE INOVAÇÃO
E INTERNACIONALIZAÇÃO

EXTRATO DE ACORDO DE PARCERIA Nº 503/2021

N° Processo SEI: 23089.027843/2021-69. Conveniadas: CNPJ: 60.961.968/0001-06 -
Fundação Antônio Prudente - AC CAMARGO CANCER CENTER e CNPJ: 60.453.032/0001-74
- Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. Objeto: A conjugação de esforços da
UNIFESP e da AC CAMARGO CANCER CENTER para a realização da presente parceria tem
por objetivo ampliar o conhecimento acerca da atividade citotóxica e antitumoral da
crotamina. Fundamento Legal: Emenda Constitucional nº 85/15, Lei nº 10.973/2004, Lei nº
13.243/2016, Decreto nº 9.283/2018 e Lei nº 8.958/1994. Vigência: 07/06/2022 a
07/06/2027. Data de Assinatura: 07/06/2022.

EXTRATO DE ACORDO DE PARCERIA Nº 486/2021

N° Processo SEI: 23089.026870/2021-14. Conveniadas: CNPJ: 07.689.002/0001-89 -
EMBRAER S.A., CNPJ: 60.453.032/0001-74 - Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP e
CNPJ: 07.437.996/0001-46 - Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo -
FapUnifesp. Objeto: A cooperação técnica e científica entre os parceiros para realização das
ATIVIDADES DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO na área de Polímeros e tintas,
visando a execução técnica do projeto PD&I, à transferência de recursos financeiros e à
gestão administrativa e financeira do projeto descrito: "Desenvolvimento e validação de
processo de pintura para tecnologia de impressão digital a jato de tinta para configuração
final de aviões". Acordo Embrapii - CIM Unifesp. Valor: R$ 385.740,96 (trezentos e oitenta
e cinco mil, setecentos e quarenta reais e noventa e seis centavos). Fundamento Legal:
Emenda Constitucional nº 85/15, Lei nº 10.973/2004, Lei nº 13.243/2016, Decreto nº
9.283/2018 e Lei nº 8.958/1994. Vigência: 31/05/2022 a 30/06/2023. Data de Assinatura:
31/05/2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
EXTRATO DE 2º TERMO APOSTILAMENTO

N°.003/2022 AO CONTRATO Nº.05/2020 - UASG 158718
Contrato Nº: 05/2020. Processo: 23479.013171/2018-15. Contratante: UNIV E R S I DA D E
FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA, CNPJ 18.657.063/0001-80. Contratada:
a KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ: 83.569.459/0001-38. Alterar a
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO em virtude da repactuação de 13,16% que resultou em um
acréscimo total no valor de R$ 25.867,25 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete
reais e vinte e cinco centavos), atualizando o valor do contrato para R$ 222.500,40
(duzentos e vinte e dois mil, quinhentos reais e quarenta centavos). Fundamento Legal:
Art. 65, §8º da Lei nº 8.666/93, Art. 53 a 61 da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio
de 2017 e suas alterações, conforme disposições da CCT 2022/2023 PA000194/2022. Data
de Assinatura: 07/06/2022.

FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA
Reitor da Unifesspa

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
EDITAL Nº 10/2022, DE 6 DE JUNHO DE 2022

O Pró-Reitor de Ensino da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM, no uso de
suas atribuições legais, considerando a Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012,
a Lei nº 12.711, de 29 agosto de 2012, a Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016 e o Edital nº 57,
de 1º de junho de 2022, torna público que a seleção de candidatos para provimento de vagas nos
cursos presenciais de graduação oferecidos pela UFTM, para ingresso no segundo semestre letivo de
2022, utilizar-se-á, conforme o Termo de Adesão à 2ª edição de 2022, do Sistema de Seleção
Unificada - Sisu, observando-se o seguinte:

1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por meio do Sisu 2022/2, de que

trata este Edital, será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos no Exame Nacional
do Ensino Médio - ENEM.

1.2 Candidatos interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pela Universidade
Federal do Triângulo Mineiro - UFTM deverão verificar as informações constantes do Edital e do
Termo de Adesão desta Instituição ao Sisu 2022/2, disponíveis no sítio www.uftm.edu.br

2 - DAS VAGAS
2.1 As vagas destinadas ao Sistema de Seleção Unificada - Sisu 2022/2, os cursos e as

informações pertinentes constam do Termo de Adesão, disponível no sítio www.uftm.edu.br.
2.2 Serão reservadas 50% (cinquenta por cento) das vagas de cada curso para

candidatos egressos do ensino público que, no ato da inscrição ao Sisu 2022/2, optarem pelo
ingresso por reserva de vagas, observada a distribuição de vagas na forma definida pela Lei
12.711/2012 e Lei 13.409/2016.

3 - DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições para participação no Sisu serão efetuadas exclusivamente pela

Internet, por meio do endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br, cujo cronograma e demais datas
constam no Anexo I da íntegra do Edital.

4 - DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO
4.1 O resultado final dos classificados pelo Sisu 2022/2 será divulgado no sítio

http://sisu.mec.gov.br.
4.2 A primeira chamada para matrícula será de responsabilidade do Sisu. Após o fim da

primeira chamada e da Manifestação de Interesse feitas por meio do Sisu, a UFTM utilizará a lista de
espera de que tratam os subitens 1.8 e 1.9 da íntegra do Edital para composição das listas de
convocação.

5 - DA MATRÍCULA
5.1 Candidatos convocados para matrícula deverão se cadastrar no sítio

www.uftm.edu.br, por meio do preenchimento da Ficha de Cadastro Eletrônica, nos dias
determinados no Calendário de Chamadas e Matrículas, Anexo I da íntegra do Edital.

5.2 A matrícula dos convocados, em qualquer uma das chamadas do Processo Seletivo
do Sisu 2022/2 da UFTM, far-se-á mediante critérios estabelecidos nos itens 5 e 6 da íntegra do
Ed i t a l .

6 - DO PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO PARA CANDIDATOS A RESERVA DE VAGAS
6.1 Candidatos inscritos nas modalidades de concorrência a que se referem os grupos 1,

2, 3, 4, 11, 12, 13 e 14 do subitem 2.2 deverão entregar, na matrícula, documentos comprobatórios
(descritos na íntegra do Edital) exigidos na categoria em que se inscreveu para validação por
comissão específica, que irá verificar o cumprimento das condições exigidas à reserva de vagas.

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Outras informações poderão ser obtidas na íntegra do Edital nº 57, de 1º/06/2022

da Secretaria de Educação Superior do MEC e na íntegra do Edital nº 10/2022 UFTM SISU, de
06/06/2022, divulgados no sítio www.uftm.edu.br.

WAGNER ROBERTO BATISTA

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA

EDITAL Nº 30, DE 7 DE JUNHO DE 2022
SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO CURSO DE AGRONOMIA DO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - IDR

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a lei
12.289, de 20.07.2010, publicada no DOU de 21.07.2010, tendo em vista o disposto no
Decreto de 05/05/2021, publicado no DOU de 06/05/2021, Edição: 84 , Seção 2 ,Página
1, a lei 8.745 de 09.12.1993, bem como a Portaria nº 122 da Unilab, de 27.03.2013
e Portaria Reitoria nº 359, de 29.08.2019, torna público, para conhecimento dos
interessados, que se acham abertas, na secretaria do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL (IDR), no período de 09 a 17 de junho de 2022, as inscrições para a seleção
de Professor Substituto para o Magistério Superior, nos setores de estudo e vagas
indicados no quadro de especificação das vagas, conforme o processo
23282.008535/2022-29 e as disposições a seguir:

Instituto de Desenvolvimento Rural
Quadro 1 - Quadro de especificação das vagas

. Setor de
Estudo

Perfil Provas Regime Vagas

. Graduação Título de Mestre

. Topografia e
Geoprocessamento

Agronomia Ciências Agrárias*

Ciências Exatas e da
Terra*

Didática e
Av a l i a ç ã o
de

Títulos

40h 1

. Zootecnia
de Base
Ec o l ó g i c a

Zootecnia

Matemática

Agronomia

Ciências Agrárias*

Ciências Exatas e da
Terra*

Didática e
Av a l i a ç ã o
de

Títulos

40h 1

*Área afim conforme tabela CAPES, grande área: Ciências Agrárias, área de
avaliação: Ciências Agrárias;

*Área afim conforme tabela CAPES, grande área: Ciências Exatas e da Terra,
área de avaliação: Matemática.

1. DA REMUNERAÇÃO
1.1 A remuneração será composta pelo Vencimento Básico (VB) de Professor

Adjunto-A, acrescido da Retribuição de Titulação de Mestre (RT), totalizando o valor R$
4.304,92 (quatro mil, trezentos e quatro reis e noventa e dois centavos), conforme
consta na Lei 13.325/2016, na sua tabela II, no seu anexo IV.

1.2. Não será concedido aumento de remuneração ao candidato que, no ato
do contrato e/ou durante a sua vigência, apresentar título superior ao exigido no
presente edital.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. O candidato deverá inscrever-se enviando e-mail para

secretariaidr@unilab.edu.br, com o assunto "Inscrição para Professor Substituto - IDR -
Edital nº 02/2022 e, no corpo do e-mail, dirigir-se à Direção do Instituto, solicitando

a inscrição.
2.2. O período de inscrição ocorrerá do dia 09 a 17 de junho de 2022.
2.3. Em anexo, um único PDF, em que devem constar os seguintes

documentos:
a) Requerimento dirigido ao Diretor do Instituto, especificando o setor de

estudo, disponível no link: http://unilab.edu.br/wp-
c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 1 1 / R EQ U E R I M E N T O ;

b) Cópia da certificação da titulação exigida no edital;
c) Currículo Lattes e suas devidas comprovações numeradas conforme o

lattes;
d) Cópia do histórico escolar do curso de graduação e pós-graduação;
e) Comprovante do pagamento no Banco do Brasil da taxa de inscrição no

valor de R$ 107,00 (cento e sete reais), através de Guia de Recolhimento da União -
GRU, disponível no endereço eletrônico

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, Portal SIAFI, Portal
SIAFI, impressão GRU - simples (Unidade Favorecida - Código: 158565 e Gestão: 26442;
Recolhimento - Código: 28883-7; Número de Referência: 158565 26442) ou
Comprovante de isenção de taxa de inscrição.

2.4. Não será aceita, em qualquer hipótese, a realização de inscrição
condicional nem a entrega ou juntada de documentos após o ato da inscrição.

2.5. Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa e/ou dos documentos
exigidos para inscrição.

2.6. O candidato portador de deficiência deverá, no ato da inscrição,
informar a deficiência e se necessita de condições especiais para a realização das
provas.

2.7. No prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data
imediatamente posterior ao dia de encerramento das inscrições, os requerimentos
serão apreciados pela Diretoria do IDR, com base em relatório de Comissão Preliminar,
composta por 3 (três) docentes designados (as) pelo respectivo Diretor, e será
divulgada a homologação das inscrições na página https://unilab.edu.br/selecao-
professor-substituto-idr/, conforme o cronograma do anexo III.

3. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1. O candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição, nos termos

do Decreto nº 6.593/2008, publicado no DOU de 03.10.2008, mediante preenchimento
do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição disponível no link
h t t p : / / u n i l a b . e d u . b r / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 1 1 / R EQ U E R I M E N T O.

3.2. O Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição deverá ser enviado
para o e-mail secretariaidr@unilab.edu.br, com o assunto "Solicitação de Isenção da
Taxa de Inscrição do Concurso para Professor Substituto - IDR - Edital nº 02/2022", no
período de 09 a 14 de junho de 2022.

3.3. O Diretor do Instituto, após análise das informações contidas no
Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, comunicará o solicitante por e-mail
sobre o deferimento ou não da solicitação de isenção no prazo de até 48 horas a
partir do recebimento da solicitação.

4. DAS PROVAS
4.1. O processo seletivo de provas e títulos consistirá das seguintes

avaliações com os respectivos valores:

. Fa s e Provas Caráter Valor Pontuação
mínima para
classificação

. 1ª Prova
didática

Eliminatório e
classificatório

100 70

. 2ª Prova de
títulos

Classificatório - -

4.2. O sorteio do tema da prova didática ocorrerá presencialmente,
conforme o cronograma do anexo III.

4.4. A prova didática ocorrerá de forma presencial, conforme o cronograma
do anexo III, em local e horário a serem divulgados na página
https://unilab.edu.br/selecao-professor-substituto-idr/.

4.5. A avaliação de títulos de caráter classificatório compreenderá os
critérios e pontuações estabelecidos no BAREMA disponível no site institucional da
UNILAB, no link https://unilab.edu.br/concurso-professor-efetivo/.

4.6. A avaliação de títulos consistirá na análise pela Comissão Julgadora,
observando a área de conhecimento ou setor de estudo, compreendendo os seguintes
critérios:

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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a) Formação acadêmica;
b) Atividades de docência e experiência profissional;
c) Produção científica, cultural, literária, filosófica ou artística;
d) Atividades de extensão, produção técnica e administrativa;
e) Atividades de formação e orientação de discentes.
4.6. Somente serão aceitas certidões nas quais constem o início e o término

do período declarado.
4.7. Serão desconsiderados ou desclassificados os títulos que não

preencherem devidamente os requisitos da comprovação ou que contiverem rasura ou
indício de alteração de dados.

4.8. Para efeito de pontuação do (s) título (s), observar-se-á a área do
concurso e a área correlata do concurso conforme a Tabela de Áreas de
Conhecimento/Avaliação da Capes, conforme o descrito no quadro I.

5. DO CONTRATO
5.1. O candidato habilitado será contratado por tempo determinado, até o

término da necessidade temporária de substituição, podendo este prazo ser prorrogado
por até 02 (dois) anos, de acordo com a necessidade do Instituto interessado,
atendidas as exigências da Lei 8.745, de 09 de dezembro de 1993 e suas
alterações.

5.2. O candidato habilitado será contratado no regime de 40 horas semanais
de trabalho.

5.3. A contratação de candidato que seja servidor/empregado de Instituição
Pública somente será permitida mediante comprovação, por parte do candidato, de
que:

a) Ocupa cargo, emprego ou função de natureza técnica/científica ou de
professor;

b) Não é ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério das
Instituições Federais de Ensino;

c) Há compatibilidade de horários entre o emprego/cargo/função ora
ocupado e o de professor substituto pretendido.

5.4. A contratação é proibida para candidato que já tenha firmado contrato
nos termos da Lei nº 8.745 de 09/12/93, antes de decorridos 24 (vinte e quatro)
meses do encerramento do seu contrato anterior.

5.5. Não será permitida a contratação de candidato aluno de Pós-Graduação
Stricto Sensu no regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.

5.6. O início do contrato dar-se-á somente após a publicação da
homologação do resultado da seleção no Diário Oficial da União, habilitando, por
conseguinte, o candidato a assumir suas atividades pedagógicas junto à Direção do
IDR.

6. DO PRAZO DE VALIDADE
6.1. O prazo de validade da seleção de que trata o presente edital será de

01 (um) ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado da
seleção no Diário Oficial da União (DOU), prorrogável apenas uma vez por igual
período, perdendo, entretanto, a sua eficácia com o preenchimento da vaga nele
ofertada.

6.2. As demais condições e exigências estabelecidas para Seleção de
Professor Substituto constam da Lei nº 8.745 de 09.12.93, publicada no D.O.U. de
10.12.1993 e suas alterações, da Portaria n° 122/UNILAB de 27.03.2013, da Orientação
Normativa n° 05 de 28.10.2009, publicada no D.O.U. de 29.10.2009 do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, e da Portaria nº 243 de 03.03.2011 do Ministério
da Educação, publicada no D.O.U. de 04.03.11.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Todas as informações acerca do certame e o resultado deste serão

divulgados na página https://unilab.edu.br/selecao-professor-substituto-idr/.
7.2. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação tácita das

condições estabelecidas no presente edital.
7.3. O candidato é responsável pela exatidão e veracidade de informações

prestadas no ato da inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros, falhas
ou omissões no envio da documentação obrigatória especificada neste edital.

7.4. A ausência de qualquer um dos documentos exigidos no ato da
inscrição implica o indeferimento desta.

7.5. O não envio da documentação comprobatória do lattes pelo candidato,
conforme especificado no item 2.3 deste edital, implica a não realização do sorteio,
estando o candidato impedido de seguir com o processo seletivo pela ausência de
documentação exigida.

7.6. O cronograma poderá passar por alterações no decorrer das etapas do
concurso, de modo que qualquer alteração será divulgada no endereço eletrônico
citado no item 7.1.

7.7. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de
classificação e/ou notas, valendo para tal fim a homologação do resultado final do
concurso publicada no Diário Oficial da União. .

7.8. O acompanhamento das publicações no Diário Oficial da União é de
responsabilidade do candidato, assim como as demais publicações referentes ao
concurso na página https://unilab.edu.br/selecao-professor-substituto-idr/.

7.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Reitor

ANEXO I

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab)

Secretaria do Instituto de Desenvolvimento Rural
Campus das Auroras, Sala 204, Bloco B
Rua José Franco de Oliveira, s/n
CEP: 62.790-970
Redenção - Ceará - Brasil
E-mail: secretariaidr@unilab.edu.br
Telefone: (85) 3332-6111

ANEXO II

PROGRAMA:
Setor de Estudo: Topografia e Geoprocessamento
Pontos:
1. Integração dos métodos topográficos nos sistemas de informação

geográfica
2. Uso do geoprocessamento no manejo de sistemas agrícolas
3. Como os métodos da topografia e do geoprocessamento descrevem as

paisagens agrícolas
4. Ensino de geoprocessamento nos cursos de agronomia: proposições,

métodos e equipamentos
5. Panorama geral do uso do geoprocessamento no manejo de recursos

naturais
6. Estrutura conceitual para um programa de pesquisa sobre a aplicação do

geoprocessamento à realidade da agricultura familiar camponesa
7. Da topografia ao geoprocessamento: o papel da informática na integração

dos conhecimentos sobre a descrição da superfície terrestre
8. Desenhos técnico e topográfico assistido por computador
9. Rumos para a pesquisa em topografia e geoprocessamento com foco nos

sistemas agrícolas
10. Relações entre a topografia científica e os métodos de descrição da

superfície da terra utilizados pelos agricultores.
Setor de Estudo: Zootecnia de Base Ecológica
Pontos:
1. Importância estratégica para a agricultura familiar camponesa da

integração entre produção animal e produção vegetal

2. Produção animal e segurança alimentar das famílias camponesas
3. Instalações para a criação animal na agricultura familiar camponesa
4. Estratégias para garantir a saúde animal nas condições da agricultura

familiar camponesa
5. Produção animal em regiões áridas e semiáridas: visão comparada do

semiárido brasileiro e o de outras regiões áridas ou semiáridas do mundo
6. Estatística descritiva
7. Correlação, regressão linear
8. Testes de hipótese
9. Delineamento estatísticos - conceitos e aplicações
10. Noções de álgebra e cálculo numérico

ANEXO III

CRONOGRAMA

. AT I V I DA D E DAT A

. Publicação do edital 09 de junho de 2022

. Inscrições 09 a 17 de junho de
2022

. Solicitação da isenção das inscrições 09 a 14 de junho de
2022

. Divulgação do aceite das isenções 15 de junho de 2022

. Recurso contra as inscrições 15 de junho de 2022

. Resultado do recurso e homologação das inscrições 16 de junho de 2022

. Sorteio do tema da prova didática 23 de junho de 2022

. Prova didática 24 de junho de 2022

. Prova de títulos 24 de junho de 2022

. Resultado parcial 27 de junho de 2022

. Recurso contra o resultado parcial 28 de junho de 2022

. Resultado do recurso e resultado final 29 de junho de 2022

. Homologação do resultado final 30 de junho de 2022

ANEXO IV

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
(ANEXAR EM CONJUNTO AS DOCUMENTAÇÕES QUE EMBASAM A FUNDAMENTAÇÃO)

. Ed i t a l :

. Nome completo do requerente:

. RG:

. CPF:

. Dados do pedido: Recurso contra as inscrições ( ) Recurso
contra o resultado parcial ( )

. Fundamentação:

. Data e local:

. Assinatura:

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2022 publicado no D.O de 2022-06-06, Seção
3. Onde se lê: EXTRATO DE Termo Aditivo: 2/2022. . Leia-se: EXTRATO DE Termo Aditivo:
1/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 08/06/2022).

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
EDITAL Nº 40, DE 2 DE JUNHO DE 2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR), no
uso de suas atribuições, homologa o resultado final do Processo Seletivo destinado ao
preenchimento de vagas de Professor do Magistério Federal, para atender ao Campus
Campo Mourão, de que trata o Edital nº 31/2022-DIRGEP, publicado no D.O.U. de 30 de
março de 2022, seção 3, página 83.

O Processo Seletivo será válido por 01 (um) ano, contado a partir do início do
primeiro contrato, podendo ser prorrogado por igual período, mediante ato próprio da
autoridade competente. (Processo nº 23064.015593/2022-83)

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
ÁREA/SUBÁREA: MATEMÁTICA/PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

. C L A S S I F I C AÇ ÃO NOME MÉDIA FINAL

. 1º MARLON LUIZ DAL PASQUALE 91,82

. 2º ELAINE CRISTINA STURION 83,15

. 3º VANESSA FERREIRA SEHABER 63,15

. 4º ALBERTO DE PAULA FREIRE 54,15

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA SCHIEFLER FILHO

EDITAL Nº 42, DE 3 DE JUNHO DE 2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR), no uso de suas
atribuições, homologa o resultado final do Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas de
Professor do Magistério Federal, para atender ao Campus Pato Branco, de que trata o Edital nº 23/2022-
DIRGEP, publicado no D.O.U. de 22 de março de 2022, seção 3, página 107.

O Processo Seletivo será válido por 01 (um) ano, contado a partir do início do primeiro
contrato, podendo ser prorrogado por igual período, mediante ato próprio da autoridade competente.
(Processo nº 23064.008406/2022-13)

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
ÁREA/SUBÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA/MATEMÁTICA

. C L A S S I F I C AÇ ÃO P R OT O CO LO C A N D I DAT O MÉDIA FINAL

. 1º 153376 LUAN CARLOS DELLA PASQUA 84,00

ÁREA/SUBÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS/CIÊNCIAS CONTÁBEIS
. C L A S S I F I C AÇ ÃO P R OT O CO LO C A N D I DAT O MÉDIA FINAL
. 1º 153390 MAURO LIZOT 77,70
. 2º 153403 EVERTON DOLINSKI 68,70

ÁREA/SUBÁREA: LETRAS/LINGUÍSTICA
. C L A S S I F I C AÇ ÃO P R OT O CO LO C A N D I DAT O MÉDIA FINAL
. 1º 153331 AMANDA STANISLAWSKI 78,50
. 2º 153397 LUANA KRAMIN MARTINS 66,50

MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA SCHIEFLER FILHO

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

