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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Praça Santos Andrade, 50, - - Bairro Centro, Curi�ba/PR, CEP 80020-300

Telefone: 3360-5000 - h�p://www.ufpr.br/
  

EDITAL Nº 05/19-SCJ/2019

Processo nº 23075.001769/2019-95

           A Diretora da Faculdade de Direito torna público ao seu corpo docente a disponibilização de 0.68
(sessenta e oito décimos) dentro do sistema de professor-equivalente, para viabilizar o aumento de
regime de trabalho de 40 horas semanais para 40 horas semanais com Dedicação Exclusiva, para 01(um)
docente da casa.

              Em vista da publicação do presente Edital, o prazo para apresentação dos pedidos de mudança de
regime de trabalho finda no dia 06 de dezembro de 2019.  O pedido deve ser apresentado nos termos da
Resolução 90/14-CEPE que estabelece o regime de Trabalho de 40 horas semanais com dedicação
exclusiva, trâmites e os requisitos para as postulações.

               Será levada em consideração e de modo par�cular no caso de nossa Faculdade, a Resolução
03/09 do Conselho Setorial que estabelece os seguintes critérios:

               I - O desempenho de a�vidades le�vas em graduação e em pós-graduação “stricto sensu” no
triênio que antecede o requerimento;

               II - O plano de trabalho a ser apresentado pelo requerente para o regime de trabalho pretendido,
demonstrando a adequação deste à carga de trabalho, com a mo�vação acadêmica para a mudança
solicitada;

               III- O desempenho de a�vidades administra�vas, de pesquisa, extensão e orientação no triênio
que antecede o requerimento.

               

Os pedidos devem ser protocolados via sistema (SEI) e encaminhados ao Chefe de sua Unidade e,
posteriormente, ao Conselho Setorial.

 

Curi�ba, 25 de novembro de 2019.

 

Vera Karam de Chueiri

Diretora da Faculdade de Direito da UFPR

Documento assinado eletronicamente por VERA KARAM DE CHUEIRI, DIR SETOR
CIENCIAS JURIDICAS, em 25/11/2019, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2330798 e o
código CRC 7181EA74.
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