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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

NÚCLEO DE CONCURSOS 

EDITAL Nº 19/2021 

 

A Universidade Federal do Paraná, por intermédio de seu Núcleo de Concursos (NC/UFPR), unidade 

instituída em caráter permanente pela Portaria nº 95-UFPR, de 12/06/2002, observando os critérios de 

oportunidade e conveniência da Administração Pública, TORNA PÚBLICA as novas datas para a realização 

das provas, retificando o Edital nº 75/2020, passando a vigorar com nova redação os seguintes itens e 

subitens: 

 

5.2 Para a primeira fase, o comprovante de ensalamento estará disponível na internet (www.nc.ufpr.br) 
a partir de 24/03/2021. 

 
5.3 Para a segunda fase, o comprovante de ensalamento estará disponível na internet (www.nc.ufpr.br) 

a partir de 21/04/2021. 

 

[...] 

 

6.1.2 A primeira fase do PS-UFPR 2020/2021, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no 

dia 28/03/2021, a partir das 14h00min, com duração de 05h30min. A abertura dos portões de 

acesso aos locais de prova será às 12h00min, e o fechamento será às 13h30min. 

 

 [...] 

 

6.1.10 A convocação dos candidatos classificados para a segunda fase será divulgada no dia 13/04/2021 
no site oficial do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). 
 
[...] 
 

6.2.2 A prova de Compreensão e Produção de Textos, comum a todos os candidatos, será realizada no 
dia 25/04/2021, a partir das 14h00min, com duração de 04h30min. A abertura das portas de acesso 
aos locais de prova será às 12h00min, e o fechamento, às 13h30min. 
 
[...] 
 

6.2.5 As provas mencionadas no subitem 6.2.4, bem como a Prova de Habilidade Específica para os 
cursos de Design de Produto e de Arquitetura e Urbanismo, serão realizadas no dia 26/04/2021, a 
partir das 14h00min. A abertura das portas de acesso aos locais de prova será às 12h00min, e o 
seu fechamento será às 13h30min. 
 
[...] 
 

6.3.2.1 Ambas as provas serão realizadas no dia 26/04/2021. 
 
[...] 
 

8.1.1 No dia 29/03/2021, o NC/UFPR publicará o gabarito provisório das questões objetivas em seu site 
oficial (www.nc.ufpr.br). 
 
[...] 
 

8.1.1.1 Serão aceitos questionamentos sobre o gabarito provisório das questões objetivas, desde que 
fundamentados exclusivamente com base na Bibliografia e no Programa Oficial das Provas 
estabelecidos para o PS-UFPR-2020/2021 e apresentados em formulário específico disponível no 
site oficial (www.nc.ufpr.br), no período compreendido entre 12h00min do dia 29/03/2021 e 
11h59min do dia 31/03/2021. 
 
[...] 

http://www.nc.ufpr.br/
http://www.nc.ufpr.br/
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8.1.2 O recurso será apreciado por Banca Examinadora designada pelo Pró-Reitor de Graduação e 
Educação Profissional da UFPR, a qual emitirá decisão fundamentada, que será colocada à 
disposição do requerente a partir do dia 13/04/2021. A resposta do recurso ficará disponível até o 
dia 13/05/2021. 
 
[...] 
 

8.2.1 No dia 05/04/2021, será publicado o resultado do processamento da leitura óptica do 
cartão-resposta, no site oficial do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). 

 
[...] 
 

8.2.2 Serão aceitos questionamentos sobre o processamento do cartão-resposta durante o período 
compreendido entre 12h00min do dia 05/04/2021 e 23h59min do dia 07/04/2021, no site oficial do 
NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). 
 
[...] 
 

8.2.4 As respostas aos recursos quanto ao processamento da leitura óptica do cartão-resposta serão 
disponibilizadas ao candidato a partir de 13/04/2021. 
 
[...] 
 

8.3.1 A partir das 12h00min do dia 17/05/2021 até as 11h59min do dia 19/05/2021, o NC/UFPR 
disponibilizará vistas das questões discursivas e das provas específicas com as respectivas 
correções, por intermédio do site oficial do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). 

 
[...] 
 

8.3.2 Serão aceitos questionamentos acerca das notas atribuídas a cada uma das questões e pontuação 
nas provas específicas, desde que fundamentados exclusivamente com base no Programa Oficial 
das Provas (Conteúdo Programático e Bibliografia) estabelecido para o PS-UFPR-2020/2021 e 
apresentados em formulário específico, no período compreendido entre 12h00min do dia 
17/05/2021 e 11h59min do dia 19/05/2021, por intermédio do site oficial do NC/UFPR 

(www.nc.ufpr.br). 
 
[...] 
 

8.3.5 Para os candidatos ao cargo Cadete Policial Militar ou Bombeiro Militar para o Curso de Formação 
de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Paraná, as vistas das questões discursivas com 
as respectivas correções e o período para recursos será entre as 12h00min do dia 12/05/2021 e 
as 11h59min do dia 14/05/2021. 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Continuam inalteradas, portanto válidas, as demais disposições do Edital nº 75/2020. 

 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital. 

 
 

Curitiba, 24 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

Profª. Dra. Maria Josele Bucco Coelho 
Pró-Reitora de Graduação e Educação Profissional 

 
Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca 

Reitor da UFPR 
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