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10 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
10.1 O resultado do Concurso será divulgado através de

Edital a ser afixado nos prédios centrais das Unidades de Curitiba,
Paranaguá, Foz do Iguaçu, Londrina, Jacarezinho, Umuarama, Pa-
ranavaí, Palmas, Telêmaco Borba, Irati, Campo Largo, Ivaiporã e
Assis Chateaubriand, no Estado do Paraná e na Internet no endereço:
w w w. i f p r. e d u . b r.

10.2 Toda divulgação por outros meios será considerada tão
somente como auxiliar para os interessados, não sendo reconhecido
nessa divulgação qualquer caráter oficial.

10.3 O Instituto Federal do Paraná homologará e publicará
no Diário Oficial da União a relação dos candidatos aprovados no
certame, classificados de acordo com o Anexo II do Decreto no- 6.944,
de 21 de agosto de 2009.

10.3.1 Os candidatos não classificados no número máximo
de aprovados de que trata o subitem 10.3, ainda que tenham atingido
nota mínima, estarão automaticamente reprovados do concurso pú-
blico.

10.3.2 Os candidatos empatados na última classificação de
aprovados serão considerados aprovados.

11 DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
O resultado final será homologado mediante a publicação no

Diário Oficial da União, dos candidatos aprovados e classificados
para cada cargo, sendo a listagem elaborada na ordem decrescente de
notas, observadas as demais normas pertinentes constantes deste Edi-
tal.

12 DO PROVIMENTO DAS VAGAS E DO APROVEI-
TAMENTO DOS CANDIDATOS HABILITADOS

12.1 A convocação dos candidatos aprovados e classificados
até o limite de vagas será realizada exclusivamente através de cor-
respondência, não se responsabilizando o Instituto Federal do Paraná
pela mudança de endereço sem comunicação prévia através de cor-
respondência por AR - Aviso de Recebimento ou documento pro-
tocolado na PROGEPE/IFPR, Av. Comendador Franco, 2415, CEP:
81520-000, Jardim das Américas, Curitiba/PR, por parte do can-
didato.

12.2 O candidato terá 3 (três) dias úteis para manifestar-se
sobre a aceitação ou não do cargo junto à Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas e Assuntos Estudantis - PROGEPE.

12.3 O não comparecimento do candidato aprovado facultará
à Administração a convocação dos candidatos seguintes, perdendo o
mesmo o direito de investidura no cargo ao qual se habilitou.

12.4 O provimento das vagas ocorrerá no nível inicial do
cargo, com a remuneração correspondente e definida em Lei.

12.5 Os candidatos aprovados serão nomeados obedecendo-
se rigorosamente a ordem de classificação.

12.6 A aprovação do candidato não assegurará o direito ao
seu ingresso automático no cargo para o qual se habilitou, mas apenas
a expectativa de ser nele investido.

12.7 O provimento do candidato no cargo fica condicionado
à apresentação de todos os documentos comprobatórios e dos re-
quisitos relacionados no item 4.

12.8 O candidato aprovado que for convocado para assumir
o cargo somente tomará posse se for considerado apto física e men-
talmente para o cargo pretendido, através de avaliação clínica, mé-
dico-ocupacional e laboratorial realizada pelo Serviço de Segurança e
Saúde Ocupacional da Universidade Federal do Paraná, sendo a rotina
básica complementada por exames clínicos e/ou laboratoriais espe-
cializados, sempre que necessários.

13 DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO
Os candidatos convocados para nomeação nos cargos objeto

deste Edital cumprirão a carga horária semanal de acordo com o item
2 deste Edital. O candidato deverá cumprir o horário de trabalho em
conformidade com o local para o qual se inscreveu.

14 DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
As atribuições dos cargos estão disponibilizadas no Anexo I

do presente Edital.
15 DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 Será automaticamente eliminado do Concurso o can-

didato que não cumprir as normas estabelecidas ou não preencher
todos os requisitos previstos no Edital.

15.2 Se o candidato necessitar de declaração de participação
no Concurso Público, deverá dirigir-se à Inspetoria do seu local de
realização de prova somente no dia do Concurso.

15.3 A classificação no presente Concurso Público não as-
segura ao candidato o direito de ingresso automático no quadro de
servidores, mas apenas a expectativa de ser nomeado, seguindo a
rigorosa ordem classificatória, ficando a nomeação condicionada à
observância das disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao in-
teresse e conveniência do Instituto Federal do Paraná.

15.4 Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação no Concurso Público.

15.5 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital
somente poderão ser realizadas por intermédio de outro Edital.

15.6 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço
perante a PROGEPE/IFPR, Av. Comendador Franco, 2415, CEP:
81520-000, Jardim das Américas, Curitiba/PR, enquanto da validade
deste Concurso.

15.7 É de inteira responsabilidade do candidato a interpre-
tação deste Edital, bem como o acompanhamento da publicação de
todos os atos, instruções e comunicados ao longo do período em que
se realiza este Concurso Público, não podendo deles alegar des-
conhecimento ou discordância.

15.8 A Comissão Organizadora do Concurso poderá, por
motivos relevantes, cancelar ou anular as provas em um ou mais
locais de provas, devendo os candidatos afetados submeter-se a novas
provas em datas e locais fixados por essa Comissão, sem necessidade
de pagamento de nova taxa de inscrição.

15.9 O Concurso será válido até um ano a contar da data de
homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, nos
termos do inciso III do art. 37 da Constituição Federal, art. 12 da Lei
no- 8.112 de 11/12/90 e art. 12 da Portaria no- 450 de 06/11/02.

15.10 O Instituto Federal do Paraná poderá autorizar o apro-
veitamento de candidatos aprovados e que não foram nomeados pelo
IFPR, no número de vagas previsto neste Edital, na ordem de clas-
sificação, para serem nomeados no interesse de outras Instituições
Federais de Ensino.

15.11 O IFPR poderá nomear candidatos aprovados em con-
cursos públicos de outras Instituições Federais de Ensino, em cargos
e vagas previstos neste Edital, desde que não tenha havido candidato
aprovado, ou não tenha havido candidato aprovado em número su-
ficiente para preenchimento das vagas previstas.

15.12 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição do
candidato se for verificada falsidade e/ou irregularidade nas decla-
rações e/ou documentos apresentados.

15.13 As despesas relativas à participação no Concurso Pú-
blico serão de responsabilidade do candidato.

15.14 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela
Comissão Organizadora do Concurso.

15.15 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação
em Diário Oficial.

NEIDE ALVES
Pró-Reitora

ANEXO I

PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DESCRIÇÃO DO

CARGO

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ADMINISTRADOR
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
- ESCOLARIDADE: Curso Superior em Administração
- HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho

competente. Lei no- . 4.769, de 09 de setembro de 1965, dispõe sobre
a regulamentação de exercício da profissão de Administrador.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações

nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações,
financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e pro-
jetos; elaborar planejamento organizacional; promover estudos de ra-
cionalização e controlar o desempenho organizacional; prestar con-
sultoria administrativa. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO
- Administrar organizações: Administrar materiais, recursos

humanos, patrimônio, informações, recursos financeiros e orçamen-
tários; gerir recursos tecnológicos; administrar sistemas, processos,
organização e métodos; arbitrar em decisões administrativas e or-
ganizacionais.- Elaborar planejamento organizacional: Participar na
definição da visão e missão da instituição; analisar a organização no
contexto externo e interno; identificar oportunidades e problemas;
definir estratégias; apresentar proposta de programas e projetos; es-
tabelecer metas gerais e específicas.- Implementar programas e pro-
jetos: Avaliar viabilidade de projetos; identificar fontes de recursos;
dimensionar amplitude de programas e projetos; traçar estratégias de
implementação; reestruturar atividades administrativas; coordenar
programas, planos e projetos; monitorar programas e projetos.- Pro-
mover estudos de racionalização Analisar estrutura organizacional;
levantar dados para o estudo dos sistemas administrativos; diagnos-
ticar métodos e processos; descrever métodos e rotinas de simpli-
ficação e racionalização de serviços; elaborar normas e procedimen-
tos; estabelecer rotinas de trabalho; revisar normas e procedimentos.-

Realizar controle do desempenho organizacional: Estabelecer me-
todologia de avaliação; definir indicadores e padrões de desempenho;
avaliar resultados; preparar relatórios; reavaliar indicadores.- Prestar
consultoria administrativa:Elaborar diagnóstico; apresentar alternati-
vas; emitir pareceres e laudos; facilitar processos de transformação;
analisar resultados de pesquisa; atuar na mediação e arbitragem; rea-
lizar perícias.- Utilizar recursos de informática. - Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ANALISTA DE TECNO-
LOGIA DA INFORMAÇÃO

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO
CARGO:

- ESCOLARIDADE: Curso Superior , em nível de gradua-
ção, na área.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensio-

nando requisitos e funcionalidades do sistema, especificando sua ar-
quitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando
programas, codificando aplicativos; administrar ambientes informa-
tizados; prestar treinamento e suporte técnico ao usuário; elaborar
documentação técnica; estabelecer padrões; coordenar projetos e ofe-
recer soluções para ambientes informatizados; pesquisar tecnologias
em informática. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO
- Desenvolver sistemas informatizados: Estudar as regras de

negócio inerentes aos objetivos e abrangência de sistema; dimen-
sionar requisitos e funcionalidade de sistema; realizar levantamento
de dados; prever taxa de crescimento do sistema; definir alternativas
físicas de implantação; especificar a arquitetura do sistema; escolher
ferramentas de desenvolvimento; modelar dados; especificar progra-

mas; codificar aplicativos; montar protótipo do sistema; testar sis-
tema; definir infra-estrutura de hardware, software e rede; aprovar
infra-estrutura de hardware, software e rede; implantar sistemas. -
Administrar ambientes informatizados : Monitorar performance do
sistema; administrar recursos de rede, ambiente operacional e banco
de dados; executar procedimentos para melhoria de performance de
sistema; identificar falhas no sistema; corrigir falhas no sistema; con-
trolar acesso aos dados e recursos; administrar perfil de acesso às
informações; realizar auditoria de sistema. - Prestar suporte técnico ao
usuário: Orientar áreas de apoio; consultar documentação técnica;
consultar fontes alternativas de informações; simular problemas em
ambiente controlado; acionar suporte de terceiros;instalar e configurar
software e hardware. - Treinar usuário: Consultar referências biblio-
gráficas; preparar conteúdo programático, material didático e ins-
trumentos para avaliação de treinamento; determinar recursos áudio-
visuais, hardware e software; configurar ambiente de treinamento;
ministrar treinamento. - Elaborar documentação para ambientes in-
formatizados: Descrever processos; desenhar diagrama de fluxos de
informações; elaborar dicionário de dados, manuais do sistema e
relatórios técnicos; emitir pareceres técnicos; inventariar software e
hardware; documentar estrutura da rede, níveis de serviços, capa-
cidade e performance e soluções disponíveis; divulgar documentação;
elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica e especificação
técnica. - Estabelecer padrões para ambientes informatizados: Es-
tabelecer padrão de hardware e software; criar normas de segurança;
definir requisitos técnicos para contratação de produtos e serviços;
padronizar nomenclatura; instituir padrão de interface com usuário;
divulgar utilização de novos padrões; definir metodologias a serem
adotadas; especificar procedimentos para recuperação de ambiente
operacional. - Coordenar projetos em ambientes informatizados: Ad-
ministrar recursos internos e externos; acompanhar execução do pro-
jeto; realizar revisões técnicas; avaliar qualidade de produtos gerados;
validar produtos junto a usuários em cada etapa. - Oferecer soluções
para ambientes informatizados: Propor mudanças de processos e fun-
ções; prestar consultoria técnica; identificar necessidade do usuário;
avaliar proposta de fornecedores; negociar alternativas de solução
com usuário; adequar soluções a necessidade do usuário; negociar
com fornecedor; demonstrar alternativas de solução; propor adoção de
novos métodos e técnicas; organizar fóruns de discussão. - Pesquisar
tecnologias em informática: Pesquisar padrões, técnicas e ferramentas
disponíveis no mercado; identificar fornecedores; solicitar demons-
trações de produto; avaliar novas tecnologias por meio de visitas
técnicas; construir plataforma de testes; analisar funcionalidade do
produto; comparar alternativas tecnológicas; participar de eventos pa-
ra qualificação profissional. - Executar outras tarefas de mesma na-
tureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organiza-
cional.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ARQUITETO E URBA-
N I S TA

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO
CARGO:

- ESCOLARIDADE: Curso superior em Arquitetura
- HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho

competente. Lei no- 5.194, de 24 de dezembro de 1966 regula o
exercício a profissão de Arquiteto.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas

as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodo-
logias, analisando dados e informações; fiscalizar e executar obras e
serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeiros, econômicos,
ambientais; prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem
como assessorar no estabelecimento de políticas de gestão. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO
- Elaborar planos, programas e projetos: Identificar neces-

sidades do usuário; coletar informações e dados; analisar dados e
informações; elaborar diagnóstico; buscar um conceito arquitetônico
compatível com a demanda; definir conceito projetual; elaborar me-
todologia, estudos preliminares e alternativas; pré-dimensionar o em-
preendimento proposto; compatibilizar projetos complementares; de-
finir técnicas e materiais; elaborar planos diretores e setoriais, de-
talhamento técnico construtivo e orçamento do projeto; buscar apro-
vação do projeto junto aos órgãos competentes; registrar respon-
sabilidade técnica (ART); elaborar manual do usuário. - Fiscalizar
obras e serviços:

Assegurar fidelidade quanto ao projeto; fiscalizar obras e
serviços quanto ao andamento físico, financeiro e legal; conferir me-
dições; monitorar controle de qualidade dos materiais e serviços;
ajustar projeto a imprevistos. - Prestar serviços de consultoria e as-
sessoria: Avaliar métodos e soluções técnicas; promover integração
entre comunidade e planos e entre estas e os bens edificados, pro-
gramas e projetos; elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos;
realizar estudo de pós-ocupação; coordenar equipes de planos, pro-
gramas e projetos. - Gerenciar execução de obras e serviços: Preparar
cronograma físico e financeiro; elaborar o caderno de encargos; cum-
prir exigências legais de garantia dos serviços prestados; implementar
parâmetros de segurança; selecionar prestadores de serviço, mão-de-
obra e fornecedores; acompanhar execução de serviços específicos;
aprovar os materiais e sistemas envolvidos na obra; efetuar medições
do serviço executado; aprovar os serviços executados; entregar a obra
executada; executar reparos e serviços de garantia da obra. - De-
senvolver estudos de viabilidade: Analisar documentação do empre-
endimento proposto; verificar adequação do projeto à legislação, con-
dições ambientais e institucionais; avaliar alternativas de implantação
do projeto; identificar alternativas de operacionalização e de finan-
ciamento; elaborar relatórios conclusivos de viabilidade. - Assessorar
no estabelecimento de políticas de gestão: Assessorar formulação de
políticas públicas; propor diretrizes para legislação urbanística; propor
diretrizes para legislação ambiental e preservação do patrimônio his-
tórico e cultural; monitorar implementação de programas, planos e
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