
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

INFORMAÇÃO Nº 10/2022/UFPR/R/TC/DCC

Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente A – Classe A 

Complemento aos Editais N° 82/2022–PROGEPE/UFPR

Amparo legal:

RESOLUÇÃO Nº  66-A/16 – CEPE Estabelece normas  de  concurso público  para  a  carreira  do magistério  superior  na Universidade Federal  do Paraná,
complementares às do Estatuto e Regimento Geral.  

Número de vagas: 01 (uma). 

Classe: A

Denominação: Assistente A

Departamento: Construção Civil

Área: Estruturas

Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais

Titulação Exigida: Graduação em Engenharia Civil com Mestrado em Engenharia Civil, ou Mestrado em Estruturas, ou Mestrado em Métodos Numéricos
Aplicados à Engenharia, ob dos na forma da lei.

(atenção: o Título de Mestre (diploma registrado) será exigido no momento da posse da vaga, impreterivelmente) 

Banca Examinadora:

A banca examinadora do concurso público para docente do magistério superior será cons tuída pelos profs. Mauro Lacerda Santos Filho e Sergio Scheer
(membros internos) e pelos profs. Maria Regina Leoni Schmid Sarro (UFPR), Amacin Rodrigues Moreira (UTFPR) e Wellington Mazer (UTFPR), como membros externos,
conforme Edital Nº 19/2021 TC/DIR.

O Concurso será conduzido integralmente de forma presencial.  

Natureza das Provas: de acordo com a resolução Nº 66-A/16 – CEPE

Escrita (classificatória e eliminatória)

Didá ca (classificatória e eliminatória)

Análise de Currículo (classificatória)

Defesa do Currículo e de Projeto de Pesquisa* (classificatória)

*Para  a  prova  de  Defesa  do  Currículo  e  de  Projeto  de  Pesquisa,  os  candidatos  deverão  apresentar  proposta  de  projeto  de  pesquisa  na  área  de
conhecimento do concurso, conforme Art. 5º, item X, da Resolução nº 66/16-CEPE/UFPR.

Período de realização do Concurso: 23/05/22 a 26/05/2022

Local: Departamento de Construção Civil – Centro Politécnico – Jardim das Américas – Curi ba-PR

Sí o de publicação de informações e resultados: h p://www.dcc.ufpr.br/portal/index.php/concursos/

Programa - Conteúdo Programá co do Concurso (Edital 82/22 – Área: Estruturas):

Para as provas de conhecimentos compõem o conteúdo programá co:

1. Estruturas de Concreto Armado:

1.1. Caracterís cas, definições, propriedades

1.2. Dimensionamento à flexão

1.3. Dimensionamento à torção

1.4. Dimensionamento ao cisalhamento

1.5. Dimensionamento ao esforço normal em viga

1.6. Dimensionamento de pilares à flexão normal composta e oblíqua

1.7. Esforços de 2ª ordem

1.8. Dimensionamento de lajes maciças, nervuradas, cogumelo, alveolares e treliçadas



1.9. Detalhamento de armaduras

2. Estruturas de Concreto Protendido:

2.1. Caracterís cas, definições, propriedades, pos de protensão

2.2. Cálculo da força de protensão, perdas de protensão, traçado dos cabos

2.3. Estruturas protendidas: dimensionamento de vigas e lajes protendidas

3. Análise estrutural de edi cios:

3.1 Estruturas 2D; estruturas 3D; estruturas de contraventamento

3.2. Verificação da estabilidade global

3.3. Redistribuição tridimensional de esforços

3.4. Projetos de edi cios. Sistemas estruturais para edi cios altos

3.5. Ação do vento

3.6. Patologias de origem estrutural em edi cios

4. Modelos computacionais:

4.1. Modelagem computacional de edi cios

4.2. Método dos elementos finitos: análise está ca

4.3. Método dos elementos finitos: análise dinâmica

4.4. Método dos elementos finitos: análise não linear

Pontos para sorteio (provas escrita e didá ca) (Edital 82/22 – Área: Estruturas):

Para fins de realização das provas de conhecimentos (escrita e didá ca), o conteúdo programá co foi agrupado em 10 (dez) pontos para sorteio:

1. Estruturas de concreto armado: caracterís cas, definições, propriedades, detalhamento de armaduras.

2. Estruturas de concreto armado: dimensionamento de vigas (flexão, cisalhamento, torção, esforço normal).

3. Dimensionamento de pilares em concreto armado (flexão composta normal e oblíqua, esforços de 2ª ordem).

4. Dimensionamento de lajes em concreto armado (maciças, nervuradas, cogumelo, alveolares e treliçadas).

5. Estruturas de concreto protendido: caracterís cas, definições, propriedades, pos de protensão.

6. Estruturas de concreto protendido: dimensionamento de vigas e lajes, incluindo cálculo da força de protensão, perdas e traçado dos cabos.

7. Análise estrutural de edi cios: estruturas2D (análise plana), estruturas 3D (análise espacial), ação do vento, estruturas de contraventamento, verificação
da estabilidade global, redistribuição tridimensional de esforços, sistemas estruturais para edi cios altos.

8. Manifestações patológicas de origem estrutural em edi cios.

9. Modelagem computacional de edi cios; método dos elementos finitos: análise está ca.

10. Modelos computacionais com o método dos elementos finitos: análise dinâmica e análise não linear.

Disposições para a Prova Escrita:

A prova escrita será realizada obedecendo aos procedimentos especificados na Resolução Nº 66-A/16 – CEPE.

A prova escrita consis rá em uma dissertação sobre ponto sorteado da lista elaborada pela Banca Examinadora com base no programa do concurso.

Da relação de pontos organizada pela Banca Examinadora será sorteado um ponto único, devendo o sorteio ser realizado de maneira pública.

A prova deverá ter início em um prazo não superior a 15 minutos após o sorteio do ponto e terá duração máxima de 4 (quatro) horas. O seu início se
dará com a reserva de uma hora para que os candidatos possam, no mesmo recinto da prova, realizar consulta de material bibliográfico e anotações/resumos,
realizados pelos próprios candidatos, desde que previamente aprovado pela Banca Examinadora. Fica vedada consulta por meios eletrônicos.  

O  registro  da  prova  escrita  terá  duração  máxima  de  3  (três)  horas.  Não  será  permi da  a  u lização  de  qualquer  material  bibliográfico  ou
anotações/resumos pelos candidatos, durante esse período.

A prova será redigida em português e o texto deve refle r conhecimentos no nível de mestrado no tema da prova.

Cada  candidato  lerá,  em  Sessão  Pública,  em  dia  e  hora  previamente  indicados  nos  locais  previstos  em  Edital,  sua  prova  escrita,  com
acompanhamento da Banca Examinadora, sendo que a audição cons tuir-se-á em momento de avaliação com gravação em áudio e vídeo.

As provas escritas serão digitalizadas e disponibilizadas para todos os membros da banca fazerem o acompanhamento da leitura e para avaliação.

A avaliação da Prova Escrita pela Banca Examinadora respeitará os seguintes critérios (Art. 32):

I. clareza da exposição dos argumentos e redação adequada;

II. sequência dos argumentos, composição do trabalho, ar culação das partes   (introdução, desenvolvimento, conclusão);

III. avaliação crí ca do tema;

IV. grau de precisão dos conceitos e fundamentos dos argumentos;

V. referências bibliográficas u lizadas. 

Disposições para a leitura da Prova Escrita:



A leitura da prova escrita será realizada com todos os candidatos par cipantes do concurso presentes a par r das 13h30 do dia 23/05/2022, respeitando-se
a seguinte ordem entre os candidatos presentes: Candidato 1, Candidato 2, Candidato 3, Candidato 4, Candidato 5, Candidato 6, Candidato 7, Candidato 8, Candidato 9.

Disposições para a Prova Didá ca:

A Prova Didá ca cobrirá o mesmo programa da prova escrita e será realizada obedecendo aos procedimentos especificados na Resolução Nº 66-A/16 –
CEPE.

A prova didá ca é pública (sendo vedada somente aos outros candidatos) e será realizada de forma presencial (res. 66A/16 – CEPE).

O ponto da prova didá ca será sorteado pelo candidato 24 horas antes da realização da prova, da lista de pontos previamente elaborada pela Banca
Examinadora para a prova didá ca com base no programa do concurso.

A prova será em sessão pública, gravada, e consis rá em uma aula, com duração de até 50 minutos, em língua portuguesa.

Antes de iniciar a aula, o candidato deve entregar à Banca Examinadora, em papel, um resumo da aula contendo: tulo, contextualização e obje vos
da aula.

Estarão à disposição do candidato, lousa, canetas para lousa, giz e apagador. Caso o candidato julgue conveniente também estará à disposição um
projetor mul mídia e um computador com suporte a arquivos no formato PDF. É permi do ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, trazer computador
próprio.

A avaliação da Prova Didá ca pela Banca Examinadora respeitará os seguintes critérios (art. 34):

domínio do conteúdo – contextualização, abrangência e consistência;

crí ca – análise crí ca do conteúdo e especificidade;

métodos didá cos – adequação da metodologia  à transmissão do conteúdo, organização e clareza  das informações,  per nência nos exemplos
u lizados, planos de aula e recursos didá cos, postura do professor (forma de transmissão e exposição, linguagem);

referências bibliográficas u lizadas;

adequação da exposição ao tempo previsto.

Disposições para a Análise de Currículo:

A Prova de Análise de Currículo será realizada obedecendo aos procedimentos especificados na Resolução Nº 66-A/16 – CEPE: 

Os candidatos aprovados nas provas escrita e didá ca deverão apresentar, para a prova de análise de currículo, 5 (cinco) cópias do curriculum vitae,
sendo uma delas documentada, apresentada de acordo com a sequência da Tabela de Pontuação conforme a Resolução 70/16 – CEPE, que fixa tabela de pontuação
para avaliação de currículo para concurso público para a carreira de Magistério Superior na UFPR.

A entrega de 5 (cinco) cópias impressas do currículo, sendo 1 (uma) documentada, e 5 (cinco) cópias impressas da proposta de projetode pesquisa na
área de conhecimento do concurso, com no mínimo 15 (quinze) e no máximo(vinte e cinco) laudas, não incluídas as referências, deverá ser feita no mesmo dia e
horário do início do Concurso – dia 23 de maio de 2022, às 08h00min.

Só serão considerados para efeitos de avaliação os itens devidamente comprovados por documentos.

Para candidatos estrangeiros, os documentos, salvo ar gos cien ficos e trabalhos apresentados em eventos, deverão ter tradução para a língua
portuguesa, não sendo obrigatória a apresentação de tradução juramentada.

Disposições para a Defesa do Currículo e do Projeto de Pesquisa:

A Prova de Defesa do Currículo e do Projeto de Pesquisa será realizada de forma pública (sendo vedada somente aos outros candidatos) e compreende
uma exposição oral com defesa da produção passada e a apresentação de um projeto de pesquisa a ser desenvolvido na área do concurso.  

O projeto de pesquisa deve conter os itens obrigatórios abaixo, não necessariamente na ordem indicada. Itens adicionais são opcionais.

mo vação e relevância;

análise crí ca e estado da arte;

metodologia de desenvolvimento;

resultados e contribuições esperados, com visão crí ca;

bibliografia relevante.

O candidato não precisa seguir nenhum formato pré-estabelecido na redação do projeto, respeitando o limite mínimo de 15 (quinze) e máximo de 25 (vinte
e cinco) laudas, não incluídas as referências.  

A Prova de Defesa do Currículo e do Projeto de Pesquisa será realizada obedecendo aos procedimentos especificados na Resolução Nº 66-A/16 – CEPE. 

O candidato terá 20 minutos (no máximo) para a exposição oral de sua produção intelectual e do projeto de pesquisa. Cada examinador terá 10
minutos (no máximo), para arguir o candidato, que disporá de tempo idên co para a sua manifestação.

Tanto o projeto de pesquisa quanto o material usado na exposição poderão ser redigidos em língua portuguesa ou inglesa.

A avaliação da Prova de Defesa do Currículo pela Banca Examinadora respeitará os seguintes critérios:

domínio  dos temas  e  ideias  que tenham dado sustentação  à  produção  intelectual  do candidato,  com ênfase  na  contribuição para  a  área  de
conhecimento do concurso;

contemporaneidade, extensão, profundidade e evolução dos conhecimentos do candidato na área de conhecimento do concurso;

relevância das a vidades realizadas, bem como a contribuição cien fica e/ou técnica do candidato para a área de conhecimento do concurso;



avaliação  do  projeto  de  pesquisa,  cuja  análise  deverá  estar  fundamentada  nos  seguintes  aspectos:  relevância,  adequação,  originalidade,
exequibilidade e per nência das referências do projeto apresentado.

ANEXO 01 - PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – CONCURSO PÚBLICO 

CONCURSO PARA PROFESSOR
ÁREA DE ESTRUTURAS

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

ETAPA DATA HORÁRIO ATIVIDADE

1
23/05/2022 (2ª

feira)
8:00 – 12:30

Abertura oficial do concurso;
Prova de Conhecimento (Escrita / Eliminatória)

2
23/05/2022 (2ª

feira)
13:30 – 18:30 Leitura da Prova de Conhecimento (Escrita)

3
23/05/2022 (2ª

feira)
18:30 – 19:00 Publicação da lista dos candidatos habilitados na prova escrita.

4
24/05/2022 (3ª

feira)

7:30 (candidato 1); 8:30 (candidato 2); 9:30 (candidato 3); 10:30
(candidato 4); 11:30 (candidato 5)

13:30 (candidato 6); 14:30 (candidato 7); 15:30 (candidato 8);
16:30 (candidato 9).

Sorteio dos pontos para a prova didá ca(1)

A numeração dos candidatos será definida em função dos candidatos aprovados na prova
escrita e na ordem de inscrição no Concurso(2). 

5
25/05/2022 (4ª

feira)

7:30 (candidato 1); 8:30 (candidato 2); 9:30 (candidato 3); 10:30
(candidato 4); 11:30 (candidato 5)

13:30 (candidato 6); 14:30 (candidato 7); 15:30 (candidato 8);
16:30 (candidato 9).

Prova Didá ca

A numeração dos candidatos será definida em função dos candidatos aprovados na prova
escrita e na ordem de inscrição no Concurso. 

6
25/05/2022 (4ª

feira)
18:00 Publicação da lista dos candidatos habilitados na prova didá ca.

7
26/05/2022 (5ª

feira)

7:30 (candidato 1); 8:30 (candidato 2); 9:30 (candidato 3); 10:30
(candidato 4); 11:30 (candidato 5)

13:30 (candidato 6); 14:30 (candidato 7); 15:30 (candidato 8);
16:30 (candidato 9).

Entrevistas e Defesas de Memorial

A numeração dos candidatos será definida em função dos candidatos aprovados na prova
didá ca e na ordem de inscrição no Concurso. 

8
26/05/2022 (5ª

feira)
18:00 Divulgação do resultado do Concurso

(1) O sorteio será feito na Secretaria do DCC e contará com a presença de um dos membros tulares da banca e do Secretário do Departamento.

(2) Para o início do concurso (prova escrita), vale a numeração dos candidatos a seguir, definida em função da ordem de sua inscrição no concurso.

1. Ramon Macedo Corrêa

2. Vitor Lorival Kudlanvec Junior

3. Tiago Radaskievicz

4. Paulo Alexandre de Oliveira

5. Maria Ávila Branquinho

6. Danilo Pereira dos Santos

7. Diego Felipe Abrahão Capraro

8. Sara de Godoy Bueno

9. Liliane do Rocio Marconcin

Para as demais provas, a numeração estará sujeita a alterações, devido à possível desistência ou eliminação de candidato(s) nas diferentes etapas do concurso, mas
sempre respeitando a ordem original.

Curi ba, 23 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por mauro lacerda santos filho, Usuário Externo, em 23/05/2022, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Scheer, Usuário Externo, em 23/05/2022, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4538489 e o código CRC 136C5D39.

Referência: Processo nº 23075.068079/2018-35 SEI nº 4538489


