UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Av. Cel. Francisco Heráclito dos Santos, 100 - Centro Politécnico, - - Bairro Jardim das Américas, Curi ba/PR, CEP 81531-980
Telefone: 3360-5000 - h p://www.ufpr.br/

Edital nº No 1 DA COMISSÃO JULGADORA/2019
Processo nº 23075.016544/2019-33
Pelo presente Edital a Comissão Julgadora do Teste sele vo para PROFESSOR SUBSTITUTO DA
CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR, regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, Edital nº 183/19,
formada pelos Professores Ademar Luiz Pastro (DELT-TC/UFPR), Edson José Pacheco (DELT-TC/UFPR) e
Henri Frederico Eberspacher (DELT-TC/UFPR), torna público o candidato habilitado para a realização da
prova didá ca, conforme segue:
·

EDUARDO KAZUMI YAMAKAWA
Cabe destacar que a comissão julgadora avaliou os currículos documentados dos candidatos de acordo
com a resolução 92/06-CEPE que em seu Art. 9º , §2º, estabelece que “será considerado habilitado o
candidato que ob ver média igual ou superior a 7 (sete), em cada uma das provas e nota igual ou
superior a 7 (sete), com pelo menos dois examinadores, em cada uma das provas”. Para o cálculo das
médias, conforme referenciado na resolução 92/06-CEPE, a comissão julgara consultou a resolução 66A/16-CEPE Art. 36 §6º que estabelece:

A comissão julgadora convoca o candidato habilitado a comparecer ao sorteio do ponto para a prova
didá ca, conforme segue:
Data: 04 de junho de 2019.
Horário: 16h
Local: Gabinete 16, PK situada no Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR, no Centro
Politécnico (Curitiba, PR).

A prova didá ca ocorrerá no dia 05 de junho do corrente, na sala PL09.

Curi ba, 31 de maio de 2019.
Documento assinado eletronicamente por ADEMAR LUIZ PASTRO, PROFESSOR 3 GRAU, em
31/05/2019, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1847196 e o
código CRC 2ED46BA2.
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