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Hoje, 19 de dezembro de 2022, às 10h00min, estamos nas dependências da 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da Universidade Federal do Paraná, para 

realizar o sorteio referente às vagas reservadas aos candidatos negros e 
candidatos com deficiência a serem ofertadas no concurso para Carreira 
do Magistério Superior, para o quadro permanente desta Universidade, 
por meio do Edital 335/22 – PROGEPE. 

Em cumprimento ao disposto na Resolução 20/21 – CEPE, a aglutinação de 

todas as vagas do edital foi devidamente efetuada e o sorteio para definir as 

áreas de conhecimento cujas vagas ficarão reservadas, preferencialmente, 

para candidatos negros e candidatos com deficiência será realizado neste 

momento. 

Tendo em vista ficar assegurado às pessoas com deficiência o direito à 

inscrição nos concursos públicos para provimentos cujas atribuições sejam 

compatíveis com a deficiência1, será realizado sorteio para alcançar a 

totalização dos 5% (cinco por cento) de vagas reservadas a candidatos com 

deficiência no presente edital. 

Portanto, das 08 (oito) vagas ofertadas, 01 (uma) vaga ficará reservada aos 

candidatos com deficiência. 

Já aos candidatos negros, ficam asseguradas 20% (vinte por cento) das vagas 

oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos2. Diante disto, 

será realizado sorteio para alcançar este percentual no presente edital. 

Portanto, das 08 (oito) vagas ofertadas para cargos de docentes, 02 (duas) 

vagas ficarão reservadas aos candidatos negros. 

Foi atribuído um número de item para cada vaga ofertada no edital.  

O primeiro sorteio a ser realizado será para as vagas reservadas para as 

pessoas com deficiência e, na sequência, para os cotistas negros.  

 

 
                                                           
1 De acordo com o inciso VIII, do Art. 37, da Constituição Federal, e § 2º do Art. 5º, da Lei nº 8.112/90 e 
Lei 13.146 de 06/07/2015 
2 Nos termos da Lei nº 12.990, de 09/06/2014, e da Portaria Normativa nº 4 de 06/04/18. 
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Colocaremos agora os 08 (oito) itens para o sorteio. 

ITEM ÁREA DE CONHECIMENTO 
1.1 Química Inorgânica - Química do Estado Sólido e de Materiais 
1.2 Química Analítica - Espectrometria de Massas 
1.3 Filosofia da Educação 
1.4 Engenharia Elétrica - Subárea: Sistemas Elétricos de Potência 
1.5 Geografia Física - Biogeografia 
1.6 Físico-química 
1.7 Urologia 
1.8 Manejo Florestal 

 

Iniciaremos o sorteio.  

O primeiro item sorteado será referente à área de conhecimento que estará 

reservada para candidato PCD.  

• O item sorteado foi o: 1.4 - Engenharia Elétrica - Subárea: Sistemas 
Elétricos de Potência. 

O próximo item sorteado será referente à área de conhecimento que estará 

reservada para candidato negro. 

• O item sorteado foi o: 1.5 - Geografia Física – Biogeografia. 

O último item sorteado será referente à área de conhecimento que também 

estará reservada para candidato negro. 

• O item sorteado foi o: 1.3 - Filosofia da Educação. 

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

Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE. 


