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CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO

23 a 25 de fevereiro de 2016

I _ Banca Examinadora homologada pelo Conselho Setorial

Titulares
1- Prol" DI" Aldacy Rachid Coutinho (UFPR) - Presidente
2- Pror. Dr. Célio Horst Waldraff (UFPR)
3- Prof.Dr. Clayton Maranhão (UFPR)
4- Prol" Dr' Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva (UFRJ)
5- Prol" DI" Daniela Muradas Reis (UFMG)

Suplentes
1- Prol" DI" Thereza Cristina Gosdal (UFPR)
2- Prof. Dr. Márcio Túlio Viana (PUC/MG)
3- Prof. Dr. José Antonio Peres Gediel (UFPR)
4- Prof.Dr. Murilo Sampaio (UFPR)
5- Prol" DI" Gabriela Neves Delgado (UNB)

11.Candidatos na ordem da inscrição:

PROCESSO CANDIDATOS
OI 23075.110166/2015-50 JULlANE CARA VIERI MARTINS GAMBA

02 23075.110858/2015-06 MARCO AURELIO SERAU JUNIOR

03 23075.11095112016-93 PAULO RICARDO OPUSZKA

04 23075.11096612016-51 MARCELO IVAN MELEK

05 23075.11133012016-27 LEILA ANDRESSA DlSSENHA

06 23075.11138612016-81 EDSON BEAS RODRIGUES JUNIOR

111.Data da realização das etapas do concurso público

De 23 a 25 de fevereiro de 2016

Dia 23 de fevereiro de 2016 (terça-feira):

081145- instalação do concurso, por parte do Sr. Diretor da Faculdade e sorteio do ponto para
a prova escrita. com a presença da Presidente da Banca.
09h - início da prova escrita com a consulta à bibliografia pelo tempo de 1h (uma hora);
10h - início da elaboração da prova escrita da prova.
15h - início da leitura da prova escrita.
Após a leitura da prova escrita por todos os candidatos será divulgado o resultado da prova com
a lista dos candidatos selecionados para a fase seguinte.
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Os candidatos aprovados na prova escrita ficam cientes de que deverão juntar os documentos
comprobatórios para efeitos de pontuação da prova de títulos, nos termos da tabela da
Resolução nO10/05 CEPE, na Secretaria do Setor de Ciências Jurídicas até às 13h30 do dia 24

de fevereiro de 2015.

Dia 24 de fevereiro de 2016 (quarta-feira):

8h _ Sorteio do ponto para a prova didática pelo primeiro candidato inscrito, a qual se realizará
24 (vinte e quatro) horas depois. Todos os candidatos deverão estar presentes quando do início
da prova didática, que será realizada na ordem de inscrição. No sorteio de pontos será excluído
aquele já sorteado para a prova escrita, sendo sorteado um ponto único para prova didática de

todos os candidatos.

Entrega dos documentos comprobatórios até ás 13h30.
14h _ início da prova de títulos, mediante análise do currículo e documentos de todos os

candidatos.

Dia 25 de fevereiro de 2016 (quinta-feira):

8h - Início da prova didática. O início da prova didática se dará até o último candidato na
ordem dos inscritos aprovados para esta fase.
Cada prova didática terá a duração de 50 (cinquenta) minutos. Durante a prova os candidatos
não poderão consultar qualquer material e devem ficar numa sala isolada.
Candidatos que não comparecem na hora certa serão tidos como desistentes e eliminados do

concurso.
Depois da última prova, a banca se reúnirá em sessão fechada para deliberar sobre o resultado
da prova didática, sendo o resultado divulgado em seguida.
l5h _ Defesa da produção intelectual pelos candidatos, na ordem de inscrição. Todos os
candidatos deverão comparecer no início da prova;

Após o término da prova de defesa da prodn intelectual será divulgado o resultado final do

concurso público. ~~

Df" Aldaey Rachid Coutinho
Presidente da Banca
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