
Cronograma inicial para o concurso de provas e títulos referentes ao edital 113/20-PROGEPE.

AVISO: Este é um cronograma inicial que poderá ser alterado em função do andamento do 
concurso, da aprovação/reprovação ao longo das provas eliminatórias e também em função do 
comparecimento/abandono por parte dos 36 candidatos inscritos e portanto prevê o caso mais longo 
possível e na prática poderá ter uma duração mais curta com todos os prazos previstos adiantados. 
Caso haja alteração ele será amplamente divulgado conforme resolução. 

22/11 (segunda): Prova escrita com início as 7h30min. Na prova escrita considera-se que há uma 
hora, portanto até 8h30min para consultas e em seguida, das 8h30min as 12h30min é a prova escrita
propriamente dita sem direito a consultas a materiais bibliográficos.

OBS.: Esta é a única prova presencial, todas as demais atividades serão feitas remotamente em sala 
de videoconferência seguinte:

https://bbb.c3sl.ufpr.br/b/mar-vyz-wco-edk

23/11 (terça): Leitura das provas escritas pelos candidatos com início as 7h30min. Caso os 36 
candidatos homologados compareçam, e considerando-se um tempo médio de meia hora por 
candidato para a leitura de sua prova, a duração poderá chegar a 18 horas, portanto terminando na 
tarde do dia 24/11 (quarta). Os candidatos farão a leitura na ordem de inscrição. O candidato 
seguinte deverá estar pronto para iniciar sua leitura tão logo o candidato anterior termine a sua 
leitura. Tão logo termine a prova a banca se reunirá para avaliação e tão logo a avaliação termine o 
resultado será divulgado no site do departamento de informática (www.inf.ufpr.br, na aba 
concursos).

25 e 26/11 (quinta e sexta): Caso os 36 candidatos tenham sido aprovados na prova escrita nestes 
dois dias não haverá atividades do concurso para não prejudicar as 24 horas que devem haver entre 
o sorteio e a prova didática propriamente dita. A menos que o número de candidatos permita que 
todos os sorteios possam ser feitos em um único dia, neste caso os sorteios ocorrerão no dia 25/11 e 
todo o retante deste cronograma será adiantado. Este cronograma trata do caso mais longo e 
qualquer alteração será comunicada.

27 (sábado) e 28/11 (domingo): A princípio não haverá atividades do concurso neste dias.

29/11 (segunda): sorteio da prova didática a partir das 7h30min. Os sorteios serão feitos de hora em 
hora iniciando-se pelo primeiro candidato inscrito e respeitando-se a ordem de inscrição. 
Considerando-se que os 36 candidatos  tenham sido aprovados na prova escrita e que compareçam 
ao sorteio, os sorteios terminarão após 18 horas, portanto ao término do dia 30/11 (terça). Todos os 
candidatos deverão estar atentos aos horários de sorteio pois caso algum candidado não compareça 
ao mesmo (o que implicará em eliminação) o candidato seguinte deve estar presente para adiantar 
seu sorteio.

01/12 (quarta): Provas didáticas ocorrem a partir das 7h30min. A ordem de apresentação é a mesma 
da dos sorteios, cada candidato iniciará sua prova exatamente 24 horas após ter feito seu sorteio. 
Considerando-se que os 36 candidatos compareçam e que todos tenham sido aprovados na prova 
escrita esta prova poderá durar 18 horas e terminará ao final do dia 02/12 (quinta). Tão logo termine
a prova a banca se reunirá para avaliação e tão logo a avaliação termine o resultado será divulgado 
no site do departamento de informática (www.inf.ufpr.br, na aba concursos).

03/12 (sexta): prova de análise do currículo a partir das 7h30min. Esta prova é feita somente pela 
banca examinadora, não havendo participação dos candidatos. Considerando-se que os 36 



candidatos chegem a esta fase esta prova poderá ter a duração de 18 horas, terminando ao final do 
dia 04/12 (sábado). Tão logo termine a prova a banca se reunirá para avaliação e tão logo a 
avaliação termine o resultado será divulgado no site do departamento de informática 
(www.inf.ufpr.br, na aba concursos).

05/12 (domingo): Não haverá atividades do concurso neste dia.

06/12 (segunda): provas de defesa do currículo e do projeto de pesquisa com início as 7h30min. 
Esta prova será feita na ordem de inscrição dos candidatos, sendo o primeiro a fazer a prova o 
primeiro candidato inscrito. Os demais candidatos deverão estar presentes para início de sua prova 
tão logo o candidato anterior termine a sua. Cada candidato, pela resolução 66/16 da UFPR cada 
candidato terá o tempo máximo de 2h30min. Caso um candidato termine sua prova antes deste 
tempo o candidato seguinte deverá estar disponível para iniciar sua prova imediatamente. 
Considerando-se que todos os 36 candidatos chegem a esta fase esta prova poderá durar 90 horas, 
isto é, terminará até o dia 10/12 (quinta).

11/12 (sexta): Divulgação do resultado final e encerramento do concurso a partir das 7h30min.


