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Edital nº 3/2022

Processo nº 23075.068079/2018-35

EDITAL 02 – Resultado da Avaliação Didática

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois (2022), às 8h00min, a comissão de avaliação constituída pelos professores Mauro Lacerda Santos Filho (UFPR),
Sergio Scheer (UFPR), Maria Regina Leoni Schmid Sarro (UFPR), Amacin Rodrigues Moreira (UTFPR) e Wellington Mazer (UTFPR), sob presidência do primeiro, reuniu-se na
sala PF-15, Setor de Tecnologia, Centro Politécnico, para a realização da avaliação didática dos seguintes candidatos, habilitados na prova escrita: Ramon Macedo Corrêa, Vitor
Lorival Kudlanvec Junior, Tiago Radaskievicz, Paulo Alexandre de Oliveira e Diego Felipe Abrahão Capraro (conforme ordem de inscrição dos candidatos neste concurso). Os
candidatos apresentaram-se no horário previamente agendado para a sua prova didática, de hora a hora, a partir das 8h00min, até . às 13h00min. Para cada um deles, foi estipulado o
tempo de 50 (cinquenta) minutos para a apresentação de sua aula, conforme Artigo 34, parágrafo 3, da Resolução 66-A/16 CEPE, de acordo com os pontos sorteados 24 horas antes.

Após a apresentação do conteúdo da avaliação didática de todos os candidatos citados acima, a banca se reuniu e chegou ao seguinte resultado desta etapa do concurso:

Candidato
(por ordem de inscrição no concurso) Situação em relação à prova didá ca

Vitor Lorival Kudlanvec Junior Habilitado
Tiago Radaskievicz Habilitado

Diego Felipe Abrahão Capraro Habilitado

Como os candidatos foram considerados habilitados, procedeu-se a avaliação da análise dos seus currículos, de acordo com a Resolução 70/16-CEPE. Os candidatos ao concurso para
professor assistente classe A, no regime de trabalho 20 h, de acordo com o processo 23075.068079/2018-35 e edital n° 82/2022 PROGEPE, sendo considerados habilitados na terceira
fase do concurso, deverão comparecer na sala PF-15, Setor de Tecnologia, Centro Politécnico, para a avaliação de defesa do currículo e do seu projeto de pesquisa, nos seguintes
horários:

Candidato
(por ordem de inscriçao no concurso) Horário

Vitor Lorival Kudlanvec Junior 8h00min
Tiago Radaskievicz 8h45min

Diego Felipe Abrahão Capraro 9h30min

Publique-se.

Curitiba, 25 de Maio de 2022.

Mauro Lacerda Santos Filho
Presidente

Maria Regina Leoni Schmid Sarro
Relatora

Sergio Scheer
Membro da Banca

Amacin Rodrigues Moreira
Membro da Banca

Wellington Mazer
Membro da Banca
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