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Hoje, 27 de março de 2023, às 15h, estamos nas dependências da Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas da Universidade Federal do Paraná para realizar o sorteio referente às vagas do Edital 

72/23 – PROGEPE reservadas aos candidatos negros e candidatos com deficiência. 
 

Em cumprimento ao disposto na Resolução 20/21-CEPE, 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas 

nos concursos públicos deve ficar assegurada aos candidatos com deficiência. 
 

Portanto, das 08 (oito) vagas ofertadas no presente edital, 01 (uma) deve ficar reservada aos 

candidatos com deficiência. 
 

Também de acordo com a resolução anteriormente citada, 20% (vinte por cento) das vagas 

oferecidas nos concursos públicos devem ficar asseguradas aos candidatos negros.  
 

Portanto, das 08 (oito) vagas ofertadas no presente edital, 02 (duas) devem ficar reservadas aos 

candidatos negros. 
 

Assim, para continuidade dos procedimentos, realizamos a aglutinação de todas as vagas e 

atribuímos um número de item para cada uma delas, sendo:   
 

ITEM ÁREA DE CONHECIMENTO 

1.1 Geometria e Topologia, com 02 (duas) subáreas de conhecimento: 1) Geometria 
Diferencial; e 2) Topologia Algébrica. 

1.2 Endocrinologia 
1.3 Farmacognosia 
1.4 Educação 
1.5 Áreas básicas em Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana 
1.6 Avaliação de carcaças, tecnologia de carnes e lácteos e Zootecnia geral 
1.7 Materiais Dentários 
1.8 Dermatologia 

 

Iniciaremos agora o sorteio com os 08 (oito) itens mencionados.  
 

O primeiro item será reservado aos candidatos com deficiência:  
 

• O item sorteado foi o: 1.7 – Materiais Dentários 
 

O próximo item será reservado aos candidatos negros: 
 

• O item sorteado foi o: 1.8 – Dermatologia 
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O último item sorteado também será reservado aos candidatos negros: 

 

• O item sorteado foi o: 1.3 – Farmacognosia 
 
 

Dessa forma, encerra-se aqui o sorteio, que ficará disponível na página da Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas - PROGEPE. 


