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NO ITEM 7.5.1 NO ITEM 7.5.1
ONDE SE LÊ: "Cópia do respectivo registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), todas as
páginas que possibilitem a identificação do candidato e a comprovação do

LEIA-SE: "Cópia do respectivo registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), todas as
páginas que possibilitem a identificação do candidato e a comprovação do

vínculo empregatício no cargo, compatível com a área do cargo, e declaração que informe o período e a espécie
do serviço realizado. A declaração será necessário apenas, quando a

vínculo empregatício no cargo, compatível com a área do cargo, e declaração que informe o período e
a espécie do serviço realizado com a descrição das atividades exer-

CTPS não comprovar a compatibilidade com a área administrativa." cidas na área do cargo, no caso do candidato tê-las exercido como empregado na iniciativa privada."

NO ITEM 7.5.2 NO ITEM 7.5.2
ONDE SE LÊ: "Certidão do órgão/instituição que informe o período e a espécie do serviço realizado, com a
descrição das atividades desenvolvidas na área

LEIA-SE: "Certidão do ór-gão/instituição que informe o período e a espécie do serviço realizado, com
a descrição das atividades desenvolvidas na

administrativa, pertinentes ao cargo, quando realizada no serviço público." área do cargo quando realizada no serviço público."

NO ITEM 7.5.3 NO ITEM 7.5.3
ONDE SE LÊ: " Cópia do contrato social, demonstrando propriedade ou sociedade em empresa e declaração
que infor-

LEIA-SE: "Cópia do contrato social demonstrando proprie-dade ou sociedade em empresa e declaração
que informe a es-

me a espécie do serviço realizado, comprovando que as atividades exercidas são correla-tas com a descrição
sumária do

pécie do serviço realizado, comprovando que as atividades exercidas são correlatas com a descrição
sumária do cargo.

cargo, observando-se, quando da investidura no cargo, a vedação prevista no inciso X do art. 117 da Lei n.
8 . 11 2 / 1 9 9 0 . "

7.5.3.1 - É vedada a autodeclaração.
7.5.3.2 - A declaração deve ser feita e assinada pelo
contador responsável pela contabilidade da empresa, afirmando que o candidato
trabalha, de fato, na empresa, recebendo Pró-Labore ou Retirada por Atividades, indicando o ra-
mo de atividade e os serviços realizados pelo candidato.
7.5.3.3 - A qualquer mo-
mento poderão ser solici-tados pela UFSCar docu-mentos adicionais para com-provar a veracidade das
in-
formações declaradas.
7.5.3.4. - Quando da investidura no cargo, deverá ser observada a vedação
prevista no inciso X do art. 117 da Lei n. 8.112/1990."

NO ITEM 7.7 NO ITEM 7.7
ONDE SE LÊ: "A declaração de que trata o subitem 7.5.1, deverá ser emitida, por Unidade de Gestão de
Pessoas, de Recursos

LEIA-SE: "A declaração exigida nos subitens 7.5.1, 7.5.2 possui caráter comple-mentar e somente será
consi-

Humanos ou equivalente da empresa/instituição." derada se for emitida por Uni-dade de Gestão de Pessoas, de Recursos Humanos, de Pessoal ou
equivalente da empresa/ins-
tituição."

MÁRCIA CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA DE OLIVEIRA

SECRETARIA-GERAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

EDITAL No- 1, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015
PROCESSO SELETIVO

A Secretária Geral de Educação a Distância da Universidade Federal de São Carlos, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria GR nº 662/2010 de 09 de setembro de 2010, torna público que
no período de 23 de fevereiro a 20 de março de 2015, estarão abertas as inscrições para Processo Seletivo Simplificado destinado a seleção de interessados em atuar como Docente Voluntário em Educação a Distância
na UFSCar, nos termos da Lei 9.608/98, CD FNDE n° 26, de 5 de junho de 2009 e Portaria GR n° 662/2010 de 09 de setembro de 2010, os candidatos deverão acessar o edital na página www.concursos.ufscar.br,
conforme quadro abaixo:

Departa-mento Área Grupos Requisitos Número inicial-mente estimado de va-
gas

Condições de prestação de ser-
viços

SEaD Educação Grupo 1 - Educação a Distância: Instrumentos e Tecno-
logias; Letramento Digital

1. Mestrado em Educação ou áreas afins E
2. Graduação: Licenciatura em Pedagogia

1 Docente Voluntário

SEaD Educação Grupo 2 - Matrizes Teóricas do Pensamento Pedagógico I;
Matrizes Teóricas do Pensamento Pedagógico II

1. Mestrado em Educação ou áreas afins E
2. Graduação: Licenciatura em Pedagogia

1 Docente Voluntário

SEaD Educação Grupo 3 - Escola e Currículos 1. Mestrado em Educação ou áreas afins E
2. Graduação: Licenciatura em Pedagogia

1 Docente Voluntário

SEaD Educação Grupo 4 - Práticas de Ensino I: representações sobre o
fazer docente; Práticas de Ensino IV: aprendizagem dia-
lógica

1. Mestrado em Educação ou áreas afins E
2. Graduação: Licenciatura em Pedagogia

1 Docente Voluntário

SEaD Educação Grupo 5 - Linguagens: Matemática I; Linguagens: Ma-
temática II

1. Mestrado em Educação Matemática ou áreas afins E
2. Graduação: Licenciatura em Matemática

1 Docente Voluntário

SEaD Educação Grupo 6 - Ciências Humanas I; Ciências Humanas II 1. Mestrado em Educação ou áreas afins E
2. Graduação: Licenciatura em Pedagogia ou História

1 Docente Voluntário

SEaD Educação Grupo 7 - Escola e Diversidade: Relações Étnico-Raciais 1. Mestrado em Educação ou áreas afins E
2. Graduação: Licenciatura em Pedagogia

1 Docente Voluntário

SEaD Educação Grupo 8 - Organização da Prática Docente na Educação de
Jovens e Adultos

1. Mestrado em Educação ou áreas afins E
2. Graduação: Licenciatura em Pedagogia

1 Docente Voluntário

SEaD Educação Grupo 9 - Sociologia da Educação 1. Mestrado em Educação, Ciências Sociais ou áreas afins E
2. Graduação em Ciências Sociais

1 Docente Voluntário

Carga horária semanal de 20 horas. Não há taxa de inscrição. O candidato deve optar por um único grupo. As inscrições serão realizadas no período de 23 de fevereiro a 20 de março de 2015, exclusivamente
via internet no endereço www.concursos.ufscar.br, com obrigatoriedade de envio de documentos no prazo constante do edital. A validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período,
quantas vezes for necessário e no interesse da UFSCar. Os candidatos classificados poderão ser chamados conforme forem surgindo vagas. A íntegra do edital estará disponível no site www.concursos.ufscar.br. A
inscrição implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas no edital do processo seletivo.

ALINE M. M. R. REALI

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO JOÃO DEL REI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3o- Termo Aditivo a Cessão de Uso nº. 502/2011
Processo nº. 23122001196/2011-38, CEDENTE: Universidade Fede-
ral de São João del-Rei - UFSJ. CESSIONÁRIA: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPO BELO/MG. OBJETO: Prorrogar o prazo
de vigência por mais 12 meses a partir de 23/09/2014 até 22/09/2015.
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS; Pela PREFEI-
TURA: Ana Maria Alves Pimenta; Pela UFSJ: Valéria Heloísa Kemp
- Reitora. DATA DE ASSINATURA: 12/09/2014.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2015 UASG 154069

Processo: 23122001123201571 . Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual
aquisição de água mineral, sem gás, garrafão de 20 litros, com o
fornecimento de vasilhames sob regime de comodato, de modo a
atender às demandas da Universidade Federal de São João del Rei,
Campus Sete Lagoas, situada no seguinte endereço: Rodovia MG
424, km 47, Sete Lagoas-MG. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
20/02/2015 de 08h00 às 12h00. Endereço: Praca Frei Orlando N.170,
Centro SAO JOAO DEL REI - MG. Entrega das Propostas: a partir
de 20/02/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 04/03/2015 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

FLAVIO AUGUSTO MOREIRA FERREIRA
p/Equipe de Apoio

(SIDEC - 19/02/2015) 154069-15276-2015NE900000

2.2.A Ficha de Inscrição (Anexo I) deverá estar acompa-
nhada dos seguintes documentos:

2.2.1.Cópia de qualquer documento de identidade válido em
todo o território nacional;

2.2.2.Curriculum Vitae/Lattes (03 vias);
2.2.3.Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição

(agendamento de pagamento não será aceito) no valor de R$ 15,00
(quinze reais). A taxa deve ser paga no Banco do Brasil mediante
preenchimento do formulário da GRU (Guia de Recolhimento da
União), disponível no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. u f s j . e d u . b r / p r o g p / c o n c u r s o _ d o c e n t e s . p h p .

2.2.3.1.Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição,
o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos para participação no processo seletivo, uma vez que não
haverá devolução da referida taxa, exceto em caso de cancelamento
do processo seletivo por conveniência da Administração.

2.3.O envelope contendo os documentos descritos no item
2.2 e seus subitens deverá ser encaminhado, via SEDEX, ou entregue
pessoalmente na Secretaria da PROGP Campus Centro Oeste da
UFSJ, Av. Sebastião Gonçalves Coelho, 400 - Bloco A - Sala 109
Bairro Chanadour - Divinópolis - MG cep: 35.501-296.

2.4.A inscrição poderá ser feita por procurador munido do
respectivo instrumento de mandato, com firma do outorgante re-
conhecida em cartório.

2.5.O candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição
desde que atenda aos requisitos previstos no Decreto nº 6.593, de 02
de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União em 03 de
outubro de 2008.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO
E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

EDITAL CPD No- 9, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da
Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, no uso de suas
atribuições e na forma do que dispõe a Lei nº 8.745/93, com as
modificações introduzidas pela Lei nº 9.849/99, Lei nº 10.667/2003 e
Lei nº 12.772/2012, alterada pela Lei nº 12.863/2013, e o Decreto nº
6.944, de 21 de agosto de 2009, faz saber a todos quanto o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem que por ordem da Reitora
da referida Universidade, Professora Valéria Heloísa Kemp, fará rea-
lizar Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 01 (uma)
vaga, objetivando a contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO, na
área de SAÚDE COLETIVA, para o Campus Centro Oeste Dona
Lindu - CCO. O prazo de validade do referido processo seletivo será
de 2 (dois) anos a contar da homologação dos respectivos resultados,
prorrogável por igual período de acordo com as necessidades e/ou
conveniências institucionais.

1.DO REQUISITO
1.1.Requisito básico: Graduação na área de saúde (Medicina,

Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia e Fonoau-
diologia) e/ou Mestrado em Saúde Pública, Epidemiologia, Saúde
Coletiva ou Ciências da Saúde.

2.DAS INSCRIÇÕES
2.1.Período de inscrição: de 23 de fevereiro a 04 de março

de 2015, no horário das 9h às 11h e das 14h às 16h (exceto finais de
semana, recessos e feriados).

usuario
Realce
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2.5.1.Será disponibilizado na página da UFSJ formulário próprio de requerimento para isenção da referida taxa (http://www.ufsj.edu.br/progp/concurso_docentes.php).
2.5.2.O período para o pedido de isenção será de 24 a 25 de fevereiro de 2015.
2.5.3.A solicitação de isenção deverá ser encaminhada para a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), situada à Praça Frei Orlando, nº 170, Centro, São João del-Rei/MG, CEP: 36.307-

352, 1º andar, sala 1.10, ou para o e-mail secop@ufsj.edu.br.
2.5.4.O resultado do pedido de isenção será divulgado na página da UFSJ na Internet até 27 de fevereiro de 2015.
2.5.5.Não caberá recurso do resultado do pedido de isenção.
3.DO REGIME DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO INICIAL
3.1.O regime de trabalho é de até 40 (quarenta) horas semanais, mediante celebração de contrato por prazo determinado, regendo-se no que couber pela Lei nº 8.745/93.
3.2.A duração do contrato é de até 12 (doze) meses, de acordo com a Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, c/c as modificações introduzidas pela Lei nº 9.849, de 26 de outubro de 1999, podendo ser

prorrogado por mais 12 (doze) meses, de acordo com a necessidade e conveniência institucionais.
3.3.Não será contratado pessoal que já tenha sido contratado nos termos da Lei nº 8.745/93, que não tenha cumprido o prazo estipulado no inciso III, art. 9º da referida Lei.
3.4.Remuneração inicial:

Classe/Nível 1 Regime de Trabalho Vencimento Básico (R$) Retribuição por Titulação (R$)
Aperfeiçoamento Especialização Mestrado Doutorado

Adjunto A - se Doutor
Assistente A - se Mestre
Auxiliar - se Graduado ou Especialista

20 horas 1.966,67 69,82 152,35 428,07 785,93

40 horas 2.764,45 11 0 , 2 2 253,13 835,05 1.934,76

3.5.Para que seja efetivada a contratação o candidato deverá
possuir, no ato da convocação, o Diploma ou Certificado assinado por
autoridade competente onde conste que o candidato faz jus ao título
exigido no requisito básico.

3.6.Além da área/subárea para a qual foi contratado, o can-
didato deverá, a critério da UFSJ, assumir disciplinas/aulas de áreas e
subáreas correlatas desde que possua qualificação para tal.

4.DA BANCA EXAMINADORA
4.1.A realização do processo seletivo ficará a cargo de uma

Banca Examinadora designada pela Reitora da UFSJ para esse fim,
composta de 03 (três) membros efetivos e 01 (um) suplente.

4.2.Compete à Banca Examinadora:
4.2.1.Preparar, aplicar, corrigir e avaliar as provas estabe-

lecidas;
4.2.2.Examinar o Curriculum Vitae/Lattes dos candidatos;
4.2.3.Elaborar ata a cada etapa, em que constarão os critérios

para avaliação e a nota individual de cada membro da Banca atribuída
a cada candidato, com correção fundamentada.

5.DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-
CADO

5.1.O processo seletivo simplificado constará das seguintes
fases, nesta ordem:

5.1.1.Prova Escrita;
5.1.2.Prova Didática;
5.1.3.Prova de Títulos.
5.2.A data prevista para o início do processo seletivo é 18 de

março de 2015. A confirmação da data, juntamente com o horário e
o local das provas, serão divulgados na página da UFSJ na Internet
( h t t p : / / w w w. u f s j . e d u . b r / p r o g p / c o n c u r s o _ d o c e n t e s . p h p ) .

5.3.O candidato que não estiver presente no horário e local
estabelecidos para realização do concurso, estará automaticamente
eliminado.

6.DA PROVA ESCRITA
6.1.A prova escrita será aplicada a todos os candidatos si-

multaneamente, com duração máxima de 04 (quatro) horas e versará
sobre tema pertencente ao Conteúdo Programático.

6.2.O candidato terá direito a consultar material bibliográfico
e fazer anotações pelo período de 01 (uma) hora a contar do início
desta, após o sorteio do tema, comum a todos os candidatos.

6.3.A prova escrita será pontuada de acordo com o Anexo
II.

7.DA PROVA DIDÁTICA
7.1.A Prova Didática será pública com duração mínima de

40 (quarenta) minutos e máxima de 50 (cinquenta) minutos acerca de
um tema desenvolvido a partir do conteúdo programático.

7.2.O tema, comum para todos os candidatos, será sorteado
por um deles, na presença dos demais, com antecedência mínima de
24 (vinte e quatro) horas.

7.3.Será facultado à Banca Examinadora um período de até
20 (vinte) minutos para arguição do candidato sobre sua Prova Di-
dática.

7.4.A Prova Didática terá como objetivo avaliar o candidato
quanto:

7.5.Ao domínio do assunto;
7.6.Ao planejamento de aula;
7.7.À capacidade de comunicação e postura pedagógica.
7.8.A Prova Didática será pontuada de acordo com o Anexo

III.
7.9.A Prova Didática será realizada em sessão pública (ex-

ceto para os candidatos concorrentes) e gravada para efeito de registro
e avaliação.

7.10.A ordem de realização da Prova Didática será a ordem
de inscrição.

7.11.Serão garantidos ao candidato recursos de multimeios
necessários para a realização da Prova Didática.

8.DA PROVA DE TÍTULOS
8.1.A documentação comprobatória do Curriculum Vi-

tae/Lattes deverá ser entregue no segundo dia do processo seletivo, no
horário das 9 h às 11 h na Secretaria da PROGP do Campus Centro
Oeste. Não será recebida documentação após este horário.

8.1.1.A documentação comprobatória deverá estar acompa-
nhada da Relação de Documentos Entregues para conferência, ela-
borada pelo próprio candidato conforme Anexo V.

8.1.2.O responsável pelo recebimento da documentação emi-
tirá, para o candidato, declaração de entregue da documentação.

8.2.O julgamento da Prova de Títulos será baseado na apre-
ciação dos elementos comprobatórios do mérito do candidato e será
pontuado de acordo com o Anexo IV.

8.3.O candidato que não apresentar o diploma/certificado
como comprovante do requisito básico, no prazo estabelecido no item
8.1, caso seja aprovado no processo seletivo, deverá apresentá-lo no
ato da admissão, de acordo com o Decreto nº 6.944/2009.

9.DO PROGRAMA
9.1.Histórico, conceitos básicos e usos da epidemiologia;
9.2.Indicadores em saúde;
9.3.Transição demográfica e epidemiológica;
9.4.Métodos em epidemiologia: descritivos e analíticos;
9.5.Validade e confiabilidade em uma investigação;
9.6.Medidas de efeito e de associação em epidemiologia;
9.7.Aferição de eventos em saúde: instrumentos de pesqui-

sa;
9.8.O cuidado das condições crônicas na atenção primária

em saúde;
9.9.Epidemiologia e planejamento em saúde coletiva;
9.10.Atenção primária no Brasil.
10.DOS RECURSOS
10.1.O candidato que desejar interpor recurso contra o re-

sultado do concurso final terá que fazê-lo no prazo de 3 (três) dias
úteis após a divulgação no DOU, mediante preenchimento de for-
mulário específico dirigido à Reitora, conforme orientações dispo-
níveis em http://www.ufsj.edu.br/progp/concurso_docentes.php.

10.2.Ouvida a Banca Examinadora e concluídos os autos do
processo administrativo assim formado, tem a Reitora até 05 (cinco)
dias úteis para proferir decisão.

11.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1.Serão considerados aprovados os candidatos que ob-

tiverem média igual ou superior a 7,0 (sete) no resultado final do
processo seletivo.

11.2.A relação dos candidatos aprovados será publicada no
Diário Oficial da União, por ordem de classificação.

11.3.Os candidatos classificados e aprovados, respeitadas as
vagas existentes, poderão ser contratados se não houver impedimento
de ordem legal ou administrativa, a juízo da Administração Superior
da Universidade.

11.4.Os candidatos contratados serão enquadrados de acordo
com a titulação apresentada no Processo Seletivo Simplificado, fa-
zendo jus à Retribuição por Titulação de acordo com o respectivo
título.

11.5.Para fins de contratação, o candidato aprovado deverá
assinar declaração de acumulação de cargo, emprego ou função pú-
blica, nas hipóteses permitidas pelo Art. 37, incisos XVI e XVII da
Constituição Federal, ou declaração negativa de acumulação, se for o
caso.

11.6.A contratação do candidato aprovado fica condicionada
ao seu prévio comparecimento à Pró-Reitoria de Gestão e Desen-
volvimento de Pessoas, quando convocado, para entrega da docu-
mentação exigida para a admissão e para se submeter ao exame
médico, a ser realizado por profissional do Quadro Permanente da
Universidade.

11.7.Somente será contratado o candidato que for conside-
rado apto no exame médico.

11.7.1.O não comparecimento do candidato no horário e lo-
cal agendados implicará na sua eliminação do processo seletivo.

11.7.2.Não serão admitidos pedidos de reconsideração ou
recurso do resultado obtido no exame médico.

11.8.Após a publicação da homologação do resultado do
processo seletivo, os candidatos terão o prazo de 60 (sessenta) dias
para retirar, na Secretaria da PROGP, as cópias dos documentos
comprobatórios do Curriculum Vitae/Lattes, depois do que estas serão
descartadas.

11.9.As ocorrências não previstas neste edital, os casos omis-
sos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível,
pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e/ou pelo
Departamento/Unidade Acadêmica responsável, no que a cada um
c o u b e r.

Assim, ficam todos os interessados cientes de que encon-
tram-se abertas as inscrições para o aludido processo seletivo sim-
plificado para docente, no período anteriormente citado, expedindo-se
o presente Edital que, para os devidos fins, será publicado no Diário
Oficial da União e também divulgado nas Entidades e Instituições de
Ensino Superior, bem como na Internet (com respectivos anexos),
podendo ser acessado no sítio eletrônico da UFSJ -
h t t p : / / w w w. u f s j . e d u . b r / p r o g p / c o n c u r s o _ d o c e n t e s . p h p .

ADRIANA AMORIM DA SILVA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SERGIPE

EDITAL Nº 4, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Fe-
deral de Sergipe comunica que estarão abertas as inscrições para o
processo seletivo simplificado, visando à contratação pelo prazo de
até 01 (um) ano, de PROFESSOR SUBSTITUTO, de acordo com a
Lei nº. 8.745/93, de 09/12/1993.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este processo seletivo será regido pelo presente edital e

pelas Resoluções nº 06/99/CONSU/UFS e nº 28/2013/CONSU e pela
Portaria nº 3162/2012/UFS, para preenchimento das vagas constantes
no anexo I.

1.2 A operacionalização do processo seletivo caberá ao De-
partamento ou Núcleo Acadêmico que está ofertando a vaga.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via in-

ternet, através do endereço eletrônico www.grh.ufs.br (menu con-
cursos, página do edital), a partir das 9 horas do dia 23 de fevereiro
de 2015 até as 23 horas e 59 minutos do dia 04 de março de 2015
(horário local).

2.2 Não havendo candidato inscrito neste período, as ins-
crições ficarão, automaticamente, prorrogadas por 10 (dez) dias.

2.3 As informações cadastrais fornecidas pelo candidato por
meio da internet são de responsabilidade exclusiva do candidato, que
responderá por eventuais erros ou omissões.

2.4 A UFS não se responsabiliza por solicitação de inscrição
não recebida por motivos de ordem técnica tais como falhas de
comunicação e/ou congestionamento nas linhas de comunicação que
impossibilitem a transferência de dados.

2.5 O candidato deverá imprimir e guardar o seu compro-
vante de inscrição, pois este é a garantia de que a sua inscrição foi
realizada.

2.6 As inscrições são gratuitas.
2.7 O candidato poderá se inscrever para mais de uma vaga,

devendo, no entanto, optar por apenas uma delas, em caso de conflito
de horário da prova didática.

3. DA INSCRIÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1. A Universidade assegurará à pessoa com deficiência o

direito de se inscrever neste processo seletivo, em igualdade de con-
dições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

3.2. Em atenção ao disposto no Decreto nº 3.298, de 20 de
dezembro 1999, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento)
das vagas nos cargos com número de vagas igual ou superior a 05
(cinco).

3.3. Caso o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas
reservadas resulte em número fracionado, este deverá ser elevado ao
número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse o percentual de
20% (vinte por cento) das vagas oferecidas para cada cargo.

3.4. Para as funções em que o número de vagas seja inferior
a 05 (cinco), não haverá reserva imediata de vagas para pessoas com
deficiência.

3.5. Para concorrer às vagas reservadas a pessoas com de-
ficiência, o candidato deverá:

a) No ato de inscrição, declarar-se com deficiência;
b) Encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física

(CPF) e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório),
emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a possível
causa da deficiência, na forma dos subitens 3.5.1 ou 3.5.2 deste
edital.

3.5.1. O candidato com deficiência deverá enviar a cópia
simples do CPF e o laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) a que se refere a alínea "b" do subitem 3.4 deste edital,
através de SEDEX (Serviço de Remessa Expressa de Documentos e
Mercadorias), postado impreterivelmente até o dia 04 de março de
2015, para a Divisão de Recrutamento e Seleção de Pessoal - DI-
RESP/UFS - Edital 004/2015 (laudo médico), Avenida Marechal
Rondon, s/n, Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos,
Bairro Jardim Rosa Elze, São Cristóvão/SE, CEP: 49100-000.




