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Aos  23  dias  do  mês  de  dezembro  do  ano  de  2021,  às  dez  horas,  nas  dependências  da  Pró-Reitoria  de  Gestão  de
Pessoas,  Rua  Dr.  Faivre,  590  -  Bairro  Centro,  Curi�ba/PR,  realizou-se  o  sorteio  das  vagas  a  serem  reservadas  para
candidatos negros e candidatos com deficiência, para o cargo de docente de Magistério Superior da Universidade Federal
do Paraná, referente ao con�do no Edital nº 405/21-Progepe a ser publicado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
Estavam presentes: a Chefe da Unidade de Recrutamento de Pessoas, Cris�ane Sucheski Con�n, as servidoras da Unidade
de Recrutamento de Pessoas, Débora Parreira da Silva e  Mariana de Santana Lourenço.  A servidora Mariana de Santana
Lourenço, presente no referido sorteio, procedeu à filmagem e à organização do local e orientou as outras servidoras da
Progepe presentes sobre os procedimentos a serem adotados para o registro do evento.  A servidora da Unidade de
Recrutamento de Pessoas, Débora Parreira da Silva, deu início à reunião do sorteio, fazendo a leitura das instruções sobre
os procedimentos a serem adotados para o sorteio e sobre as norma�vas que norteiam as cotas e que servirão de
embasamento para as reservas a serem adotadas no Edital nº 405/21 -PROGEPE a ser publicado e enquanto os itens eram
sorteados, fez a leitura das áreas de conhecimento equivalentes, conforme descrito no edital. A Chefe da Unidade de
Recrutamento de Pessoas, Cris�ane Sucheski Con�n, realizou o sorteio dos números e a servidora Débora Parreira da
Silva,  registrou-os  em  planilha,  a  ser  disponibilizada  na  Página  da  Progepe,  contendo  as  áreas  de  conhecimento
contempladas com as reservas de vagas. Foram sorteadas as seguintes áreas de conhecimento descritas aqui: Primeiro
item sorteado foi o 1.10 , referente à vaga a ser reservada para candidato com deficiência para a área de conhecimento
de Economia Rural, Administração Rural e Extensão Rural; o Segundo item sorteado foi o 1.4, referente à vaga a ser
reservada para candidato negro para a área de Gastroenterologia; o Terceiro item sorteado foi o 1.1, referente à vaga a
ser reservada para candidato negro para a área de Química Orgânica- Química de Produtos Naturais;  o Quarto item
sorteado foi o 1.2, referente à vaga a ser reservada para candidato para a área de Matemá�ca Aplicada. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Mariana de Santana Lourenço, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE SUCHESKI CONTIN, CHEFE DA UNIDADE DE
RECRUTAMENTO DE PESSOAS - CPP/PROGEPE, em 23/12/2021, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA DE SANTANA LOURENCO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 23/12/2021, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA PARREIRA DA SILVA, AUXILIAR EM ADMINISTRACAO,
em 23/12/2021, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4150230 e o código CRC
67D4A2C0.
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