
REVOGADA PELA RES. 30/17-COPLAD 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 81/94 - CA 
 
 

Estabelece normas de Concurso Público para a carreira de Pessoal 

Técnico-Administrativo da Universidade Federal do Paraná. 
 
 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Universidade Federal 

do Paraná, órgão normativo, consultivo e deliberativo da administração superior, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas e considerando: 

 
 

 a Constituição Federal no art. 37, I e Art. 39 § 2º; 
 

 artigo 5º da Lei nº 8.112, de 11/12/90; 
 

 os termos dos arts. 22, 62 e 67 do Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987, 

que aprova o Plano Único de Classificação de Cargos e Empregos de que trata a 

Lei nº 7.596, de 10 de outubro de 1987; 
 
 os termos dos arts. 19, 20, 21 e 50 da Portaria nº 475-MEC, de 26 de agosto de 

1987; 
 

 o Decreto nº 86.364, de 14 de setembro de 1981, que dispõe sobre concursos 

públicos e provas de seleção para ingresso nos órgãos e entidades da 

administração federal, alterado pelo Decreto nº 88.376, de 1º de junho de 1983; 
 

 o art. 66 do Estatuto da UFPR; 
 

 os arts. 191 e 192 do Regimento Geral da UFPR. 
 

R E S O L V E: 

 
 

CAPÍTULO I 

DA AUTORIZAÇÃO DOS CONCURSOS 
 
 

Art. 1º - Os concursos públicos e/ou internos do Pessoal Técnico-Administrativo da Universidade 

serão realizados mediante prévia autorização do Reitor, ouvida a Comissão Permanente de 

Pessoal Técnico-Administrativo (CPPTA), de acordo com solicitação feita pela Pró-Reitoria de 

Recursos Humanos e Assuntos Estudantis e com base nas necessidades por ela detectadas, 

dependente de vagas. 
 

Art. 2º - As solicitações de autorizações para realização dos concursos públicos deverão ser 

instruídas com os seguintes elementos: 
 
I - Justificativa, edital e instruções específicas regulamentadoras; 
 

II- Discriminação dos cargos efetivos e respectivas vagas. 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPÍTULO II 

DO CONCURSO PÚBLICO 
 

Art. 3º - O concurso público será realizado para ingresso em cargo técnico-administrativo, em 

conformidade com art. 22 do Decreto nº 94.664, e os arts. 19, 20 e 21 da Portaria nº 475/87-

MEC. 
 

Art. 4º - Independerá de limite de idade a inscrição de candidato que seja servidor de órgão 

da Administração Federal amparada pelo art. 4º da Lei nº 6.334/76. 

 

Art. 5º - Estão impedidos de participar de concurso público: 

 

I - Condenados em processo criminal, em crimes dolosos, em sentença transitada em 

julgado, cuja pena não tenha sido cumprida; 
 
II- Os demitidos do Serviço Público, por justa causa. 

 
 

CAPÍTULO III 

DA ABERTURA DOS EDITAIS E CONCURSOS 
 
 

Art. 6º - Autorizado a abertura dos concursos, serão publicados os respectivos editais no Diário 

Oficial da União. 
 

Art. 7º - Dos editais constarão os seguintes itens: 
 

I. natureza do concurso; 

II. cargo; 
III. número de vagas; 
IV. regime de trabalho; 
V. natureza das provas e critérios de apuração dos resultados; 
VI. escolaridade exigida; 
VII. documentos necessários, data, local de inscrição e prazos; 
VIII. valor da taxa de inscrição e procedimentos para seu recolhimento. 

 
 

CAPÍTULO IV 

DAS INSCRIÇÕES 
 
 

Art. 8º - As inscrições somente se iniciarão após transcorridos 10 (dez) dias da publicação dos 

editais no D.O.U. 
 

Art. 9º - O período para recebimento das inscrições se estenderá por um prazo mínimo de 5 

(cinco) dias úteis. 
 

Art. 10 - São requisitos para inscrição em concurso: 
 
I. a) fotocópia de documento oficial de identidade que comprove a nacionalidade 

brasileira do candidato; 
b) idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

 
II. preenchimento, à máquina ou em letra de forma, de cartão e ficha de inscrição, 

onde, além dos dados de identificação, conste declaração, firmada pelo 



candidato, de que possui os demais documentos exigidos pelo edital. 

 
Art. 11 - A taxa de inscrição, no caso de concurso público, corresponderá 2,5% da remuneração fixada 
para referência inicial do cargo objeto do concurso, admitido o arredondamento da importância resultante 
para a centena ou metade da centena superior. 
 

Parágrafo Único - a taxa de inscrição não será devolvida, exceto em caso de cancelamento do concurso. 
 

Art. 12 - As inscrições serão feitas pessoalmente ou por procuração. 
 

Art. 13 - É vedada a inscrição condicional. 
 

CAPÍTULO V 

DAS PROVAS, CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

Art. 14 - Os concursos serão realizados mediante provas escritas de conhecimento geral e específico e 

prova prática e/ou de títulos quando couber. 
 

Art. 15 - Todas as provas versarão sobre o conteúdo do programa fornecido aos candidatos no ato da 

inscrição. 
 

Art. 16 - A modalidade e constituição das provas e seu conteúdo programático levarão em conta, 

principalmente, as atribuições do cargo objeto do concurso. 
 

Art. 17 - As provas serão elaboradas e avaliadas por Bancas Examinadoras compostas de, no mínimo, 5 

(cinco) membros, sendo pelo menos três ocupantes de cargo na Universidade, em classe e padrão igual 

ou superior aos do concurso. 
 

Art. 18 - As Bancas Examinadoras serão designadas por Portaria do Reitor, ouvidas a CPPTA e a Pró-

Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis. 
 

Art. 19 - Apurados os resultados, a PRHAE convocará as Bancas Examinadoras para que, 

conjuntamente, emitam parecer conclusivo, por maioria de votos, com qualquer número de presentes. 
 

Art. 20 - Caberá recurso, devidamente fundamentado, ao Conselho de Administração, do resultado de 

cada uma das etapas do concurso, no prazo de 48 horas da divulgação dos resultados. 
 

Art. 21 - O resultado do concurso homologado pelo Reitor será publicado no Diário Oficial da União, em 

ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos. 
 

Art. 22 - O concurso público terá prazo de validade de 01 (um) ano a partir da data de publicação dos 

resultados no D.O.U., permitindo-se a classificação e aproveitamento de excedentes para vagas 

superveniventes, se houver o interesse institucional na contratação ou nomeação de remanescentes 

classificados.
1
 

 

Art. 23 - A classificação do candidato no concurso público não assegurará o direito ao ingresso 

automático no cargo, mas, apenas, a expectativa de ser admitido, segundo a ordem classificatória, 

ficando a concretização desse ato condicionada a observância das disposições legais. 
 

Art. 24 - Serão desclassificados do concurso os candidatos que faltarem a qualquer das provas ou 

obtiverem rendimento inferior a 50% do total de pontos em qualquer delas. 
 

Art. 25 - Os candidatos aprovados e convocados que não aceitarem suas indicações, poderão solicitar ao 

Reitor a inclusão do seu nome no final da relação de aprovados, mediante justificativa fundamentada, 
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ficando a critério deste, o deferimento ou não do pedido. 

CAPÍTULO VI 

DA REMUNERAÇÃO DOS  PARTICIPANTES  NA  

ORGANIZAÇÃO 

DO CONCURSO 
 
 

Art. 26 - A remuneração inidividual dos participantes designados pela PRHAE, para 

elaboração, estruturação e execução do Concurso Público da carreira de Técnico-Administrativo 

da UFPR, será calculada com base no valor da FG-01 (função gratificada - 1) em vigor na data 

do pagamento e obedecerá ao seguinte critério: 
 

 

FUNÇÃO FG-1 

Coordenador de estruturação e correção de provas 150% 

Preparador de área 100% 

Leitura de cartões 100% 

Correção 100% 

Digitador de prova 100% 

Digitador de inscrições 100% 

Reprodução e montagem de provas 80% 

Participação em banca de elaboração de provas 60% 

Fiscal 10% 

Serviços de limpeza 8% 

Elaboração de questões (por questão) 0,5% 
 
 

 

§ 1º - Os servidores do quadro da Universidade Federal do Paraná, investidos em 

função de Direção, Chefia e Assessoramento, cujas atribuições estejam diretamente 

relacionados com a organização dos concursos, não terão direito a remuneração para 

este fim específico. 
 

§ 2º - Nenhum membro poderá receber mais de uma retribuição, mesmo em caso de 

acúmulo de tarefa. 
 
 

Art. 27 - As despesas com as retribuições descrita no art. 26 correrão por conta dos recursos 

arrecadados com as taxas de inscrições e com recursos de pessoal alocados na PRHAE. 
 

Art. 28 - Os planos de receitas e de detalhamento de despesas de cada concurso deverão ser 

previamente aprovados pelo Conselho de Administração. 
 

Art. 29 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Administração. 
 

Art. 30 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as disposições 

contidas nas Resoluções nº 141/90-COAD, nº 48/91-CA, nº 67/92-CA e nº 22/93-CA. 
 
 
 
 

Sala das sessões, em 28 de setembro de 1994. 
 
 
 

José Henrique de Faria 

 Presidente 


