
Nº 21, sexta-feira, 30 de janeiro de 201578 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032015013000078

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental (PP-
GEA) ppgea@contato.ufsc.br ou william.g.matias@ufsc.br, fone (48)
3721-7740.

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PP-
GEEL), marcelo.heldwein@ufsc.br, fone (48) 3721-7464.

1.4. Taxa de Inscrição: R$ 20,00 (vinte reais), que deverão
ser creditados na Conta Única do Tesouro Nacional, Banco do Brasil,
código de recolhimento 153 163 152 37 288 837. Esta taxa, uma vez
recolhida, não será restituída em hipótese alguma.

1.5. No ato da inscrição o candidato deverá ser portador do
título de doutor, no mínimo, há 2 (dois) anos, ser docente ou pes-
quisador de reconhecida competência em sua área; e ter produção
científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 (cinco) anos,
conforme estabelece o parágrafo 7º, do artigo 2º, da Lei n.
8.745/93.

Apresentar cópia do "Curriculum Vitae", cópia autenticada
ou cópia e original (para conferência) dos comprovantes dos re-
quisitos exigidos no presente edital; Carteira de Identidade, ou equi-
valente de validade nacional, com foto. No caso de candidato(a)
estrangeiro(a) apresentar cópia do passaporte; Formulário de inscrição
preenchido e assinado e comprovante de recolhimento da taxa de
inscrição.

1.6. As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou
por intermédio de procurador, que deverá apresentar procuração por
instrumento público ou particular, perante a Secretaria do Programa
de Pós-Graduação respectivo.

1.7. Quando do indeferimento da inscrição caberá pedido de
reconsideração à autoridade prolatora da decisão, ou recurso à Câ-
mara de Pós-Graduação, todos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
improrrogáveis, da divulgação das inscrições deferidas.

2. Do Processo Seletivo Simplificado:
2.1: Centro de Ciências da Saúde - CCS
2.1.1. Programa de Pós-Graduação em Nutrição - PPGN
Área/Subárea de conhecimento: Epidemiologia e Estatística
Processo nº: 23080.074947/2014-13
Nº de vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE).
Requisitos: Doutorado em Epidemiologia ou Saúde Coletiva

ou Saúde Pública ou Nutrição ou Estatística ou Ciências ou Áreas
Afins.

Ter obtido o título de doutor há, no mínimo, 03 (três) anos,
ter experiência em Epidemiologia, Estatística, Desenho e Avaliação
de Projetos de Pesquisa.

2.2: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas - CFM
2.2.2. Programa de Pós-Graduação em Química -

PPGQMC
Área/Subárea de conhecimento: Química/Química Orgânica
Processo nº: 23080.001305/2015-86
Nº de vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE).
Requisitos: Ser pesquisador com pós-doutorado e compro-

vada experiência na área de síntese orgânica e aplicação de técnicas
espectroscópicas de ressonância magnética nuclear (RMN) multinu-
clear (1H, 13C, 17O, 77Se), uni? e bidimensional e cálculos es-
truturais de desvios químicos de RMN utilizando métodos compu-
tacionais adequados à teoria dos funcionais da densidade (DFT).
Deve possuir, também, vasta experiência no estudo de interações não
covalentes (ligações de hidrogênio, pareamento de íons, ligações ha-
logênios, ligações Selênio-Oxigênio ou Selênio-Nitrogênio ...) por
meio de Técnicas avançadas de RMN (como NOESY, HOESY e
espectroscopia PGSE).

O candidato deverá possuir, também, experiência em orien-
tação e monitoramento de alunos de pós-graduação, especialmente em
disciplinas relacionadas à química sintética e espectroscopia de res-
sonância magnética multi-nuclear.

Por fim, requisita-se que o candidato possua experiência na
elaboração, coordenação e atuação em projetos de pesquisa e de
cooperação internacional. Deverá participar como membro de bancas
de avaliação de trabalhos científicos, de entidades científicas, e ter
experiência na organização de eventos relacionados à área indicada.

2.3: Centro Tecnológico - CTC
2.3.1. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambien-

tal - PPGEA
Área/Subárea de conhecimento: Hidrogeologia
Área de Concentração: Modelagem matemática de águas

subterrâneas
Processo nº: 23080.070787/2014-33
Nº de vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE).
Requisitos: Título de Doutor em Engenharia ou Hidrogeo-

logia; Experiência comprovada na área de modelagem de fluxo de
águas subterrâneas e transporte e transformação de contaminantes.

2.3.2. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica -
PPGEEL

2.3.2.1 Área/Subárea de conhecimento: Engenharia Elétrica
Área de Concentração: Processamento de Informação
Processo nº: 23080.075210/2014-18
Nº de vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE).
Requisitos: Título de Doutor em Engenharia Elétrica. Aten-

dimento aos requisitos mínimos para credenciamento como docente
na categoria permanente no Programa de Pós-Graduação em En-
genharia Elétrica da UFSC conforme estabelecido na Resolução nº
27/PPGEEL/2013, de 02 de outubro de 2013, disponível em http://pp-
geel.posgrad.ufsc.br/legislacao-e-normas/resolucoes-internas-2

2.3.2.2 Área/Subárea de conhecimento: Engenharia Elétrica
Área de Concentração: Processamento de Energia
Processo nº: 23080.075211/2014-62
Nº de vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE).

Requisitos: Título de Doutor em Engenharia Elétrica. Aten-
dimento aos requisitos mínimos para credenciamento como docente
na categoria permanente no Programa de Pós-Graduação em En-
genharia Elétrica da UFSC conforme estabelecido na Resolução nº
27/PPGEEL/2013, de 02 de outubro de 2013, disponível em http://pp-
geel.posgrad.ufsc.br/legislacao-e-normas/resolucoes-internas-2

2.3. Do processo avaliativo:
2.3.1. O candidato será avaliado em Prova de Títulos.
2.3.1.1. Será eliminado do processo seletivo simplificado o

candidato cujo "Curriculum vitae" não se adequar aos requisitos es-
tabelecidos para o campo de conhecimento no qual se inscreveu.

2.3.1.2. A Prova de Títulos tem caráter classificatório, e
consistirá da apreciação e valoração pela banca examinadora dos
títulos apresentados pelo candidato no seu "Curriculum vitae", de
acordo com o descrito no item 2.2.2.

2.3.2. Tabela de valoração dos títulos (frações de tempo
superiores a 6 (seis) meses serão contadas como 1 (um) ano):

GRUPO I - Atividades de ensino:
Atividade de docência no ensino de pós-graduação "stricto

sensu": 02 pontos por ano.
Orientações concluídas: Tese - 02 pontos por tese; Disser-

tação - 01 ponto por dissertação.
Participação em bancas examinadoras: Doutorado - 0,5 pon-

tos cada; Mestrado - 0,4 pontos cada.
GRUPO II - Produção bibliográfica:
Pontuação atribuída de acordo com os critérios de avaliação

previstos nos Documentos de Área da Avaliação Trienal 2010 da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -
CAPES, disponível na página <http://www.capes.gov.br/>, "link"
Avaliação Trienal.

GRUPO III - Outras Atividades:
Atividade como consultor ou membro do corpo editorial de

periódicos científicos da área: com Qualis A1, A2 e B1 - 01 ponto
por periódico; com Qualis B2, B3, B4 e B5 - 0,5 pontos por pe-
riódico.

Prêmio de mérito profissional ou acadêmico: de âmbito in-
ternacional - 02 pontos; de âmbito nacional - 01 ponto.

2.3.3. À maior pontuação alcançada por um candidato será
atribuída a nota 10 (dez).

2.3.4. Para a obtenção das notas dos demais candidatos será
utilizada a regra de três simples e direta.

3. Remuneração:
3.1: A remuneração do Professor Visitante será composta do

vencimento básico, fixado para o nível 1 da Classe A - Adjunto A da
carreira docente, acrescido da Retribuição por Titulação de Doutorado
mais Auxílio Alimentação, observando-se o regime de trabalho pre-
visto neste edital, e o disposto na Lei nº 12.772, de 28/12/2012,
publicada no DOU de 31/12/2012, e a Orientação Normativa
SRH/MP 5, de 28/10/2009: R$ 8.344,64 (Valor vigente a partir de 1º
de março de 2014) + Auxílio Alimentação R$ 373,00.

4. Das disposições gerais:
4.1. O candidato classificado será contratado, observados os

limites do banco de professor-equivalente desta universidade, nos
termos da Lei n° 8.745/93, e perceberá remuneração de acordo com o
estabelecido no presente edital.

4.2. O contrato celebrado poderá ser revogado, a critério da
Instituição, obedecendo ao disposto no artigo 4º da Lei nº 8.745/1993
e suas alterações.

4.3. É proibida a contratação, nos termos do Art. 6º da Lei
8.745/1993, de servidores da Administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como
de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas.

4.3.1 O candidato que for professor do Magistério Superior e
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico das Instituições Federais de
Ensino, não poderá ser contratado nos termos da Lei n° 8.745/93.

4.3.2 Excetuam-se desta proibição, os servidores que não
ocupem cargo efetivo, integrantes das carreiras de magistério de que
trata a Lei 7.596, de 10/04/1987, ficando a contratação condicionada
à formal comprovação da compatibilidade de horários.

4.4 Os candidatos que já tenham sido contratados com fun-
damento na Lei 8745/93 inclusive na condição de Professor Subs-
tituto ou Visitante não poderão ser novamente contratados com fun-
damento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do
encerramento de seu contrato anterior.

4.5. São de responsabilidade do professor visitante estran-
geiro, as providências necessárias para a obtenção do visto de entrada
no Brasil, na categoria correspondente às atividades que irá desen-
volver, com validade compatível com o período de permanência no
Brasil, prevendo inclusive a possibilidade de prorrogação da bolsa, de
acordo com a legislação vigente.

4.6. O professor visitante não poderá receber atribuições,
funções ou encargos não previstos no contrato, bem como não poderá
ser nomeado ou ser designado, ainda que a título precário ou em
substituição, para o exercício de cargo em comissão (Art. 9º, inciso I
e II da Lei nº 8.745/93).

4.7. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado
será de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação
do resultado no Diário Oficial da União.

KARYN PACHECO NEVES

EDITAL N° 14, DE 29 DE JANEIRO DE 2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO

DE PROFESSOR POR TEMPO DETERMINADO

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
- DDP da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições, considerando a Portaria Normativa nº 41/GR/2013, de
25/06/2013, torna pública a abertura de inscrições com vista ao Pro-
cesso Seletivo Simplificado para contratação de Professor por tempo

determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos da Lei n° 8.745/1993 e suas alterações.

1 Das inscrições:
1.1Período de Inscrição: 02/02/2015 a 06/02/2015.
Horário das inscrições: de segunda a quinta-feira das 13:30

às 18:30 horas e na sexta-feira das 07:30 às 12:30 horas.
1.2 Caso não haja candidatos inscritos no período acima

especificado, o prazo de inscrição ficará automaticamente prorrogado
por igual período.

1.3 Locais: As inscrições serão realizadas nas Secretarias dos
respectivos Campi, onde também serão obtidas informações relativas
ao processo seletivo simplificado e a publicação da portaria de ho-
mologação das inscrições, bem como do cronograma dos trabalhos.

Campus de Araranguá - ARA ararangua@contato.ufsc.br, fo-
ne: (48) 3271-6448 (Rua Pedro João Pereira, 150 - Mato Alto -
Araranguá/SC); Campus de Joinville - JOI gp.jve@contato.ufsc.br,
fone (48) 3721-2641 (Rua Presidente Prudente de Moraes, 406, Bair-
ro Santo Antônio - Joinville/SC).

1.4 As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente junto
ao órgão solicitante. Será permitida a inscrição por procuração es-
pecífica individual com firma reconhecida por autenticidade, acom-
panhada de cópias dos documentos de identidade devidamente au-
tenticados do candidato e do procurador. A procuração e as fotocópias
dos documentos deverão ser anexadas ao Requerimento de Inscri-
ção.

1.4.1 O candidato inscrito por procuração assumirá total res-
ponsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, ar-
cando com as consequências de eventuais erros de seu representante
no preenchimento do Requerimento de Inscrição.

1.4.2 Poderão inscrever-se no processo seletivo o candidato
brasileiro, nato ou naturalizado e o estrangeiro portador do visto
Permanente, mediante o preenchimento do formulário de inscrição,
apresentação dos documentos exigidos e do comprovante do paga-
mento da taxa de inscrição.

1.5 Taxa de Inscrição: R$ 20,00 (vinte reais), que deverão
ser creditados na Conta Única do Tesouro Nacional - Banco do
Brasil, sob o código de recolhimento nº 153 163 152 37 288 837.
Essa taxa, uma vez recolhida, em hipótese alguma será restituída.

1.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar cópia
autenticada ou cópia e original (para conferência) da Carteira de
Identidade, ou equivalente de validade nacional, com foto, cópia do
passaporte e do Visto Permanente no caso de candidato estrangeiro e
comprovante de recolhimento da taxa de inscrição.

1.7 Somente serão aceitos diplomas de Graduação e Pós-
Graduação reconhecidos pelo MEC. Os diplomas de Graduação e
Pós-Graduação obtidos em instituição estrangeira serão aceitos me-
diante sua revalidação no Brasil. A revalidação do diploma estran-
geiro deverá ser comprovada no ato da contratação.

2 Do Concurso:
2.1: Campus de Araranguá - ARA
2.1.1: Área/Subárea de conhecimento: Ciência da Compu-

tação/ Sistemas de Computação.
Áreas Afins: Engenharias ou Ciências Exatas e da Terra.
Processo: 23080.001125/2015-02
Nº de vagas: 01 (uma) vaga
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Graduação em Ciência da Computação ou áreas

afins e Mestrado em Ciência da Computação ou áreas afins.
2.1.2: Área/Subárea de conhecimento: Administração de Em-

presas/Gestão de Recursos/ Gestão da Qualidade.
Processo: 23080.001126/2015-49
Nº de vagas: 01 (uma) vaga
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Graduação em Administração de Empresas ou

Engenharias.
2.1.3: Área/Subárea de conhecimento: Fisioterapia e Terapia

Ocupacional/ Fisioterapia Cardiorrespiratória e Saúde Coletiva.
Processo: 23080.001239/2015-44
Nº de vagas: 01 (uma) vaga
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Graduação em Fisioterapia e Especialização.
2.1.4: Área/Subárea de conhecimento: Fisioterapia e Terapia

Ocupacional/ Fisioterapia Pediátrica e Saúde Coletiva.
Processo: 23080.001242/2015-68
Nº de vagas: 01 (uma) vaga
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Graduação em Fisioterapia.
2.1.5: Área/Subárea de conhecimento: Fisioterapia e Terapia

Ocupacional/ Fisioterapia em Neurologia e Ortopedia.
Processo: 23080.001244/2015-57
Nº de vagas: 02 (duas) vagas
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Graduação em Fisioterapia e Especialização.
2.1.6: Área/Subárea de conhecimento: Fisioterapia e Terapia

Ocupacional/ Fisioterapia em Saúde Coletiva.
Processo: 23080.001250/2015-12
Nº de vagas: 01 (uma) vaga
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Graduação em Fisioterapia e Especialização.
2.1.7: Área/Subárea de conhecimento: Ciências Biológicas
Processo: 23080.001679/2015-00
Nº de vagas: 01 (uma) vaga
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Graduação em Fisioterapia ou Ciências Bioló-

gicas ou Biomedicina ou Enfermagem ou Farmácia ou Nutrição ou
Medicina ou Odontologia ou Educação Física ou Fonoaudiologia ou
Terapia Ocupacional ou Medicina Veterinária E Mestrado em As-
sistência Farmacêutica, ou Biologia animal, ou Biologia Celular e do
Desenvolvimento, ou Biologia celular e molecular, ou Bioquímica, ou
Biotecnologia e Biociências, ou Cardiologia e ciências cardiovas-
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culares, ou Cirurgia, ou Ciências Farmacêuticas, ou Ciências Mé-
dicas, ou Ciências Biológicas, ou Ciências Biológicas: Farmacologia
e Terapêutica, ou Ciências Veterinárias, ou Ciências da Saúde, ou
Ciências da Saúde: Ginecologia e Obstetrícia, ou Saúde da Criança e
da Mulher, ou Saúde da Mulher, ou Saúde da Criança e do Ado-
lescente, ou Saúde da Família, ou Epidemiologia, ou Ciências da
Reabilitação, ou Fisioterapia, ou Ciências da Atividade Física, ou
Ciências da Motricidade, ou Ciências do Esporte, ou Ciências do
Movimento Humano, ou Reabilitação e Desempenho Funcional, ou
Ciências Morfológicas, ou Farmacologia, ou Saúde, ou Ciências, ou
Biociências, ou Medicina, ou Engenharia Biomédica, ou Bioenge-
nharia, ou Educação Física, ou Enfermagem, ou Farmacologia, ou
Endocrinologia, ou Fisiologia, ou Genética e Biologia Molecular, ou
Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, ou Neurociências, ou Nu-
trição, ou Odontologia, ou Pneumologia, ou Saúde Coletiva, ou Saúde
Pública.

2.2: Campus de Joinville - JOI
2.2.1: Área/Subárea de conhecimento: Comunicação e Ex-

pressão.
Áreas Afins: Letras/ Linguística, Educação, Ciências Sociais

Aplicadas.
Processo: 23080.001388/2015-11
Nº de vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Requisitos: Mestrado nas áreas de Linguística ou Letras e

Artes ou Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas ou En-
genharias OU Doutorado nas áreas de Linguística ou Letras e Artes
ou Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas ou Engenha-
rias.

3. Da Avaliação:
3.1 O candidato será avaliado por meio de prova didática

(peso 2) e de prova de títulos (peso 1).
3.1.1 Além das provas a que se refere o item 3.1, o órgão

solicitante poderá, a seu critério, definir pela aplicação de: prova
escrita dissertativa (peso 1) e prova prática (peso 1).

3.1.2 Se a opção do órgão solicitante for pela aplicação da
prova escrita de que trata o item 3.1.1, esta terá caráter eliminatório
e classificatório.

3.1.3 A prova escrita, se aplicada, deverá anteceder as provas
didática, de títulos e prática.

3.1.4 No caso de aplicação da prova escrita, o candidato
deverá, para ser aprovado nesta fase, obter nota mínima 7 (sete).

3.1.5 Se o órgão solicitante optar pela aplicação de prova
prática, esta terá caráter classificatório.

3.1.6 No caso de não aplicação das provas escrita e prática a
que se refere o item 3.1.1, o cálculo da média final deverá manter os
pesos das provas definido no item 3.1.

3.1.7 Para todas as modalidades de avaliação do processo
seletivo simplificado, independentemente da classe docente, as notas
serão atribuídas na escala de 0 (zero) a 10 (dez).

3.1.8 A média para aprovação em cada prova será 7 (sete),
excetuando-se a prova de títulos, em que deverá ser atribuída a
mesma nota por todos os membros da comissão.

3.1.9 Para a prova de títulos, o candidato deverá entregar o
curriculum vitae na Plataforma Lattes, devidamente documentado, ao
Secretário da comissão examinadora, no horário em que sortear o
ponto da prova didática. Os horários de sorteio dos pontos da prova
didática serão estabelecidos no cronograma do processo seletivo sim-
plificado.

3.2 A média de cada prova, com exceção da prova de títulos,
será obtida mediante a média aritmética simples das notas atribuídas
por cada membro da comissão examinadora, de acordo com os pesos
estabelecidos para as provas.

3.2.1 A média final será obtida mediante a média ponderada
das médias aritméticas, observados os pesos dispostos nos itens 3.1 e
3.1.1

3.2.2 A classificação será obtida com base na média final
dos candidatos, em ordem decrescente de pontuação.

Será considerado aprovado o candidato que obtiver média
final igual ou superior a 7 (sete).

3.2.3 No caso de empate, a classificação observará a seguinte
ordem de preferência: I - a idade, em favor do candidato com idade
igual ou superior a sessenta anos; II - a maior pontuação na prova
didática; III - a maior pontuação na prova de títulos; IV - a maior
idade.

3.2.4 O resultado final, contendo a relação dos aprovados
com sua classificação, será divulgado, em local definido no cro-
nograma do processo seletivo simplificado.

Da decisão a que se refere o item 3.2.4 caberá recurso à
direção da unidade universitária ou do campus universitário, no prazo
de um dia útil a contar da publicação dos resultados.

3.2.5 Todas as provas serão realizadas em língua portuguesa,
à exceção dos processos seletivos nas áreas/subáreas de conhecimento
do item 2 deste edital, onde houver a especificação de realização de
provas em outra língua.

4 Da Remuneração:
4.1 Professores do Magistério Superior: Regime de 20 horas

semanais Mestrado: R$ 2.394,74; Doutorado: R$ 2.752,60.
4.1.1 Professores do Magistério Superior: Regime de 20 ho-

ras semanais - Auxílio Alimentação de R$ 186,50.
4.2 Professores do Magistério Superior: Regime de 40 horas

semanais Graduação: R$ 2.764,45; Especialização: R$ 3.017,58; Mes-
trado: R$ 3.599,50.

4.2.1 Professores do Magistério Superior: Regime de 40 ho-
ras semanais - Auxílio Alimentação de R$ 373,00.

5 Das disposições gerais:
5.1 O candidato aprovado para o Magistério Superior será

contratado nos termos da Lei n° 8.745/93, no nível 1 da classe A de
professor Auxiliar ou Assistente A ou Adjunto A e perceberá re-
muneração composta de Vencimento Básico + Retribuição por Ti-

tulação, de acordo com a titulação requerida no processo seletivo,
apresentada no ato da contratação, + Auxílio Alimentação, conforme
os valores estabelecidos no presente Edital. É vedada qualquer al-
teração posterior da titulação.

5.2 A seleção dos candidatos se dará nos termos da Portaria
Normativa nº 41/GR/2013 e será executada pelo órgão solicitante. O
início do processo seletivo simplificado para a contratação de pro-
fessores substitutos e temporários dar-se-á no prazo mínimo de 10
(dez) dias a contar da publicação deste Edital no DOU.

5.3 O candidato selecionado será contratado por tempo de-
terminado, por um período de até 12 (doze) meses e poderá sofrer
prorrogação de até 12 (doze) meses, conforme a legislação vigente.

5.4. O candidato que for professor do Magistério Superior e
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico das Instituições Federais de
Ensino, não poderá ser contratado nos termos da Lei n° 8.745/93.

5.5 É proibida a contratação, nos termos das Leis n.º
8.745/93 de servidores da Administração Direta ou Indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de
empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, com
exceção dos ocupantes de cargo técnico ou científico desde que com-
provada a compatibilidade de horário.

5.6 Os candidatos que já tenham sido contratados com fun-
damento na Lei 8745/93 inclusive na condição de Professor Subs-
tituto ou Visitante não poderão ser novamente contratados com fun-
damento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do
encerramento de seu contrato anterior.

5.7 É proibida a contratação de servidor público federal que
esteja usufruindo de licença incentivada sem remuneração, com fun-
damento no art. 10, inciso II, da Medida Provisória 1.917/99 de
19/08/99.

5.8 No ato da contratação o candidato deverá apresentar os
comprovantes dos requisitos exigidos no presente edital e os do-
cumentos previstos para a contratação, encontrados no endereço ele-
trônico http://www.segesp.ufsc.br/, link Concursos Públicos - Pro-
cessos Seletivos.

5.9 Os candidatos estrangeiros deverão comprovar no ato da
contratação o Visto Permanente, de acordo com a legislação vigen-
te.

5.10 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado
será de 12 (doze) meses, a contar da data da homologação do re-
sultado no Diário Oficial da União.

5.11 A publicação do resultado final do processo seletivo no
Diário Oficial da União valerá como documento comprobatório de
classificação.

5.12 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e
na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital,
em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

KARYN PACHECO NEVES

EDITAL N° 15, DE 29 DE JANEIRO DE 2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO

DE PROFESSOR POR TEMPO DETERMINADO

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
- DDP da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições, considerando a Portaria Normativa nº 41/GR/2013, de
25/06/2013, torna pública a abertura de inscrições com vista ao Pro-
cesso Seletivo Simplificado para contratação de Professor por tempo
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos da Lei n° 8.745/1993 e suas altera-
ções.

1 Das inscrições:
1.1Período de Inscrição: 02/02/2015 a 06/02/2015.
Horário das inscrições: de segunda a quinta-feira das 13:30

às 18:30 horas e na sexta-feira das 07:30 às 12:30 horas.
1.2 Caso não haja candidatos inscritos no período acima

especificado, o prazo de inscrição ficará automaticamente prorrogado
por igual período.

1.3 Locais: As inscrições serão realizadas na Secretaria dos
respectivos Departamentos, onde também serão obtidas informações
relativas ao processo seletivo simplificado e a publicação da portaria
de homologação das inscrições, bem como do cronograma dos tra-
balhos.

Departamento de Expressão Gráfica - EGR/CCE couti-
nho@cce.ufsc.br, fone (48) 3721-6605/6404. Departamento de Direito
- DIR/CCJ dir@contato.ufsc.br, fone (48) 3721-9292/9815. Coorde-
nadoria Especial de Fonoaudiologia - FONO/CCS rosiane.rg@ufsc.br
ou fono@contato.ufsc.br, fone (48) 3721-4912/6113. Departamento
de Estudos Especializados em Educação - EED/CED eed@conta-
to.ufsc.br, fone (48) 3721-4493. Departamento de Metodologia de
Ensino - MEN/CED secretariamen@gmail.com, fone (48) 3721-2249.
Departamento de Filosofia - FIL/CFH wfil@cfh.ufsc.br, fone (48)
3721-4457. Departamento de História - HST/CFH hst@conta-
to.ufsc.br, fone (48) 3721-4881. Departamento de Matemática -
MTM/CFM airton.silva@ufsc.br, fone (48) 3721-9775. Departamento
de Economia e Relações Internacionais - CNM/CSE cnm@conta-
to.ufsc.br, fone (48) 3721-9458 Departamento de Serviço Social -
DSS/CSE dss@contato.ufsc.br, fone (48) 3721-3800. Departamento
de Engenharia Civil - ECV/CTC lia.c.bastos@ufsc.br, fone (48) 3721-
9050/5191. Departamento de Engenharia Mecânica - EMC/CTC an-
dre.ogliari@ufsc.br, fone (48) 3721-7616. Departamento de Enge-
nharia de Produção e Sistemas - EPS/CTC eduardo.m.luz@ufsc.br ou
alvaro.lezana@ufsc.br, fone (48) 3721-7011/7204 (Campus Univer-
sitário Reitor João David Ferreira Lima - Trindade - Florianópo-
lis/SC). Departamento de Aquicultura - AQI/CCA aqi@conta-
to.ufsc.br, fone (48) 3721-5471/5472. (Rod. Admar Gonzaga, nº
1346, Itacorubi - Florianópolis/SC).

1.4 As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente junto
ao órgão solicitante. Será permitida a inscrição por procuração es-

pecífica individual com firma reconhecida por autenticidade, acom-
panhada de cópias dos documentos de identidade devidamente au-
tenticados do candidato e do procurador. A procuração e as fotocópias
dos documentos deverão ser anexadas ao Requerimento de Inscri-
ção.

1.4.1 O candidato inscrito por procuração assumirá total res-
ponsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, ar-
cando com as consequências de eventuais erros de seu representante
no preenchimento do Requerimento de Inscrição.

1.4.2 Poderão inscrever-se no processo seletivo o candidato
brasileiro, nato ou naturalizado e o estrangeiro portador do visto
Permanente, mediante o preenchimento do formulário de inscrição,
apresentação dos documentos exigidos e do comprovante do paga-
mento da taxa de inscrição.

1.5 Taxa de Inscrição: R$ 20,00 (vinte reais), que deverão
ser creditados na Conta Única do Tesouro Nacional - Banco do
Brasil, sob o código de recolhimento nº 153 163 152 37 288 837.
Essa taxa, uma vez recolhida, em hipótese alguma será restituída.

1.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar cópia
autenticada ou cópia e original (para conferência) da Carteira de
Identidade, ou equivalente de validade nacional, com foto, cópia do
passaporte e do Visto Permanente no caso de candidato estrangeiro e
comprovante de recolhimento da taxa de inscrição.

1.7 Somente serão aceitos diplomas de Graduação e Pós-
Graduação reconhecidos pelo MEC. Os diplomas de Graduação e
Pós-Graduação obtidos em instituição estrangeira serão aceitos me-
diante sua revalidação no Brasil. A revalidação do diploma estran-
geiro deverá ser comprovada no ato da contratação.

2 Do Concurso:
2.1: Centro de Comunicação e Expressão - CCE
2.1.1: Departamento de Expressão Gráfica - EGR
Área/Subárea de conhecimento: Programação Visual/ Dese-

nho de Produto.
Áreas Afins: Artes
Processo: 23080.002413/2015-76
Nº de vagas: 01 (uma) vaga
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Graduação em Design ou Artes ou Educação

Artística E Mestrado em Design ou Engenharia.
2.1.2: Departamento de Expressão Gráfica - EGR
Área/Subárea de conhecimento: Desenho
Processo: 23080.002415/2015-65
Nº de vagas: 01 (uma) vaga
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Graduação em Engenharia (Sanitária ou Civil ou

Produção Civil ou Mecânica ou Produção Mecânica) ou Arquitetura E
Doutorado em Engenharia (Produção ou Sanitária ou Civil ou Pro-
dução Civil ou Mecânica ou Produção Mecânica) ou Arquitetura.

2.2: Centro de Ciências Jurídicas - CCJ
2.2.1: Departamento de Direito - DIR
Área/Subárea de conhecimento: Direito/ Direito Penal IV
Processo: 23080.002202/2015-33
Nº de vagas: 01 (uma) vaga
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Requisitos: Graduação em Direito e Mestrado em Direito.
2.3: Centro de Ciências da Saúde - CCS
2.3.1: Coordenadoria Especial de Fonoaudiologia - FONO
Área/Subárea de conhecimento: Fonoaudiologia/ Audiologia
Áreas Afins: Audiologia
Processo: 23080.001834/2015-80
Nº de vagas: 01 (uma) vaga
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Graduação em Fonoaudiologia e Especialização

em Audiologia ou Distúrbios da Comunicação Humana.
2.4: Centro de Ciências da Educação - CED
2.4.1: Departamento de Estudos Especializados em Educação

- EED
Área/Subárea de conhecimento: Educação/ Teorias da Edu-

cação/ Filosofia da Educação.
Áreas Afins: Teorias da Educação/ Filosofia da Educação.
Processo: 23080.001819/2015-31
Nº de vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Mestrado em Educação.
2.4.2: Departamento de Metodologia do Ensino - MEN
Área/Subárea de conhecimento: História/ Ensino de Histó-

ria
Processo: 23080.002039/2015-17
Nº de vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Graduação em História e Doutorado em História

ou Educação
2.5: Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFH
2.5.1: Departamento de Filosofia - FIL
Área/Subárea de conhecimento: Filosofia/ Filosofia
Processo: 23080.072599/2014-40
Nº de vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Requisitos: Mestrado em Filosofia
2.5.2: Departamento de História - HST
Área/Subárea de conhecimento: História/ História Contem-

porânea
Processo: 23080.001452/2015-56
Nº de vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Mestrado em História ou Relações Internacio-

nais.
2.6: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas - CFM
2.6.1: Departamento de Matemática - MTM
Área/Subárea de conhecimento: Cálculo, Álgebra e Geome-

tria.


