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7.2.9. As folhas de resposta da Prova Escrita e as folhas de
rascunho conterão somente o código de identificação do candidato.

7.2.10. Será anulada a prova e, consequentemente, eliminado
do Processo Seletivo o candidato que assinar, rubricar ou utilizar
qualquer tipo de marca, caractere ou referência textual que o iden-
tifique em sua Prova Escrita.

7.2.11. A prova escrita será pontuada de acordo com os
critérios estabelecidos no item 1. do Anexo IV deste Edital.

7.2.12. A prova escrita ocorrerá no dia 12/03/2015, em local
e horário a ser definido e publicado no sítio eletrônico.

7.2.13. Os membros da Banca Examinadora atribuirão notas
ao(s) candidato(s) pelo sistema numérico 0 (zero) a 10 (dez).

7.3. Entrevista: de caráter eliminatório e classificatório, tem
como objetivo avaliar a erudição e a competência do candidato na
área de conhecimento da vaga, assim como sua capacidade de ex-
pressão.

7.3.1. A entrevista ocorrerá no dia 12/03/2015, em local e
horário a ser definido e publicado no sítio eletrônico.

7.3.2. A entrevista será realizada através do sorteio da ordem
dos candidatos, realizado pelos fiscais e terá duração de 15 a 20
minutos para cada candidato, controlado pelo fiscal, e versará sobre
tema constante do programa da prova, Anexo III deste Edital.

7.3.3. Os membros da Banca Examinadora atribuirão notas
ao(s) candidato(s) pelo sistema numérico 0 (zero) a 10 (dez).

7.4. Análise curricular: de caráter eliminatório e classifi-
catório, será considerada para fins de pontuação referente à titulação
acadêmica, pontuada de acordo com o Anexo III deste Edital.

7.4.1. Os membros da Banca Examinadora atribuirão notas
ao(s) candidato(s) pelo sistema numérico 0 (zero) a 10 (dez).

7.5. Será considerado aprovado(s) aquele(s) candidato(s) que
obtiver(em) média das notas igual ou superior a 06 (seis).

7.6. O candidato com inscrição deferida deverá apresentar-se
no local designado para a prova escrita e entrevista no dia e horário
determinados, com no mínimo 30(trinta) minutos de antecedência,
munido de documento de identidade e de caneta esferográfica de tinta
indelével preta ou azul.

7.7. Não será permitido ao candidato prestar as provas sem o
seu documento de identidade e sem que o seu nome conste do Edital
de homologação das inscrições.

7.8. São de responsabilidade exclusiva do candidato a iden-
tificação correta do local, data e horário de realização das provas.

7.8. Não será permitida a entrada de candidatos no local da
prova e entrevista portando armas, aparelhos eletrônicos tais como:
bip, telefone celular, calculadora, relógio com calculadora, pager,
walkman, rádio receptor, gravador ou qualquer outro objeto que for
julgado desnecessário seu uso ou porte no decorrer das avaliações, a
organização do concurso não se responsabilizará pela guarda de ne-
nhum objeto.

7.9. Não será permitido o ingresso do candidato após o
horário estabelecido para o início da prova.

7.10. Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o
candidato com inscrição deferida que:

a) não comparecer ao local da prova escrita e entrevista no
horário estabelecido;

b) comparecer ao local da prova escrita e entrevista sem
documento de identificação;

c) ausentar-se da sala da prova escrita e entrevista sem jus-
tificativa ou autorização, após ter assinado a lista de presença;

7.11. Por conveniência da Administração da UFRR, os can-
didatos aprovados que não foram contratados por ocasião do limite
das vagas, com base neste Edital, poderão ser contratados, poste-
riormente, no caso da existência de vagas, desde que esta contratação
ocorra dentro do prazo de até 1 (um) ano, a contar da data de
publicação do Edital de Homologação no DOU.

7.12. O resultado preliminar deverá ser enviado à Coor-
denação de Estudos, Seleção e Concursos até o dia 13/03/2015, por
ordem decrescente de classificação, de acordo com as atas de apli-
cação e correção, para publicação no site da UFRR: www.pro-
g e s p . u f r r. b r.

8. DOS RECURSOS
8.1. Poderá o candidato interpor recurso no prazo de 01 (um)

dia útil, contado a partir da divulgação do resultado preliminar no
endereço eletrônico: www.progesp.ufrr.br/ e divulgação no mural da
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

8.3. Os recursos deverão ser encaminhados à Coordenação
de Estudos, Seleção e Concurso, pessoalmente ou através do e-mail:
c e s c @ u f r r. b r.

8.4. Não serão apreciados os recursos intempestivos, sem
fundamentação, sem identificação ou que não guardem relação com o
objeto deste processo seletivo simplificado.

8.5. Em hipótese alguma serão avaliados pedidos de revisão
de recurso, recurso de recurso e/ou recurso do resultado final.

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
9.1. A classificação no processo seletivo não assegura ao

candidato o direito de ingresso automático para o cargo de Professor
Substituto, mas apenas a expectativa de direito à contratação, ficando
a assinatura do contrato condicionada à observância das disposições
da Lei no 8.745/93, à todas as condições deste edital, à rigorosa
ordem de classificação, ao prazo de validade do processo seletivo e
ao exclusivo interesse e conveniência dada pela UFRR bem como, a
aceitação no Sistema SIAPE dos dados cadastrais do aprovado.

9.2. O contrato extinguir-se-á, sem direito a indenização, nas
seguintes situações:

9.2.1. por término do prazo contratual; ou
9.2.2. por iniciativa do contratado, que deverá ser comu-

nicada com antecedência mínima de trinta dias.
9.3. A extinção do contrato, por iniciativa da Universidade,

decorrente de conveniência administrativa, será comunicada por es-
crito e, nesta hipótese, o contratado fará jus ao pagamento de 50% do
que lhe seria devido até o fim do contrato, a título de indenização.

9.4. O Contrato do Professor Substituto terá a vigência de 6
(seis) meses e/ou coincidirá com a data de término do semestre letivo,
não podendo ser inferior a 30 dias e em caso de renovação o mesmo
não poderá ultrapassar a vigência de 24 (vinte e quatro) meses, por
conveniência dos Departamentos Didáticos.

9.5. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei no- 8.745/93 poderão ser novamente contratados,
desde que já tenha decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encer-
ramento do contrato anterior.

9.6. Por conveniência da Administração da UFRR, os can-
didatos aprovados que não foram contratados por ocasião do limite
das vagas, com base neste Edital, poderão ser contratados, poste-
riormente, no caso da existência de vagas, desde que esta contratação
ocorra dentro do prazo de até 1 (um) ano, a contar da data de
publicação do Edital de Homologação no DOU.

10. DO RESULTADO FINAL
10.1. A homologação do resultado final deste processo se-

letivo simplificado será publicada no Diário Oficial da União - DOU
- e, após, divulgada no sítio eletrônico, por ordem decrescente dos
pontos obtidos nas três fases de avaliação, observados os pontos
mínimos exigidos para habilitação, obedecidos os critérios de de-
sempates e demais normas constantes neste Edital.

10.2. As convocações para assinatura de contrato serão rea-
lizadas pela Diretoria de Administração e Recursos Humanos/PRO-
GESP. O candidato aprovado e classificado será comunicado por e-
mail e/ou telefone, devendo, para tanto, manter atualizados seus en-
dereços de e-mail ou outros dados no sistema de inscrição.

10.3. É responsabilidade do candidato manter atualizado seu
cadastro junto ao sistema de inscrições. A PROGESP não se res-
ponsabilizará por alteração cadastral do candidato que não for pre-
viamente comunicada pelo mesmo à CESC, em qualquer momento da
validade do processo seletivo simplificado.

10.4. É de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos
decorrentes da não atualização de seu endereço.

11 - DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Exa-

minadora e/ou Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, conjuntamente com
Coordenação de Legislação e Normas da UFRR.

11.2. Não serão fornecidos atestados, certificados ou cer-
tidões relativos à classificação ou notas de candidatos, valendo para
tal fim os resultados publicados no Diário Oficial da União.

11.3. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos,
certificados ou certidões relativos a notas de candidatos reprovados.

11.4. Todas as informações relativas ao presente processo
seletivo simplificado, após a homologação do Resultado Final, de-
verão ser obtidas na Coordenação de Estudos, Seleção e Concursos.

MARIA EDITH ROMANO SIEMS
MARCONDES

338/2014. 5. Valor Total Registrado: R$ 175,00. 6. Vigência:
31/12/2014 a 31/12/2015. 7. Data da Assinatura: 31/12/2014. 8. As-
sinam: Roque Nivaldo Sentanin, pela UFSCar e Roque Agostinho
Mazzochini, pelo fornecedor.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAIS DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

No- 026 - O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade
Federal de São Carlos, no uso da competência que lhe foi delegada
pela Portaria GR no- 700, de 28/04/2014, publicada no DOU de
20/05/2014, torna público o Resultado Final do Processo Seletivo
Simplificado para contratação de Professor Substituto - 40hs sema-
nais, Área: Física; Subárea: Física 1, Física 2, Física 3, Física 4,
Física A, Física B, Física C, Física D, Física Experimental A, Física
Experimental B, Física Experimental C, Física Experimental D, rea-
lizado pelo Departamento de Física do Centro de Ciências Exatas e
de Tecnologia, homologado em 24/02/2015, conforme processo no-

2 3 11 2 . 0 0 0 1 0 5 / 2 0 1 5 - 9 1 :
Nome Classificação
Fernando Wellysson de Alencar Sobreira 1º
Alessandro Márcio Hakme da Silva 2º

Obs.: Fica reservado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da data
de publicação do resultado final no Diário Oficial da União, para
interposição de recurso junto à Comissão Julgadora.

No- 027 - O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade
Federal de São Carlos, no uso da competência que lhe foi delegada
pela Portaria GR no- 700, de 28/04/2014, publicada no DOU de
20/05/2014, torna público o Resultado Final do Processo Seletivo
Simplificado para contratação de Professor Substituto - 20hs sema-
nais, Área: Terapia Ocupacional; Subárea: Saúde Pública, realizado
pelo Departamento de Terapia Ocupacional do Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde, homologado em 24/02/2015, conforme pro-
cesso no- 2 3 11 2 . 0 0 0 1 7 1 / 2 0 1 5 - 6 1 :
Nome Classificação
Rosangela Gomes da Mota de Souza 1º
Aline Silva de Moura 2º

Obs.: Fica reservado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da data
de publicação do resultado final no Diário Oficial da União, para
interposição de recurso junto à Comissão Julgadora.

MAURO ROCHA CÔRTES

EDITAL No- 35, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015
RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE

PROVAS E TÍTULO

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal
de São Carlos, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria GR
No- 700, de 28/04/2014, publicada no D.O.U. de 20/05/2014, resolve:
Homologar o Resultado Final do Concurso Público de Provas e Tí-
tulos para Professor Adjunto A, nível 1 - Tempo Parcial - 20 horas
semanais, Área: Fisioterapia; Subárea: Estágio e Disciplina de Fi-
sioterapia Cardiovascular e Respiratória: Hospitalar e Ambulatorial,
realizado pelo Departamento de Fisioterapia do Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde, conforme Edital de Abertura no- 155, de
05/12/2014, publicado no DOU de 08/12/2014, seção 3, páginas 59 e
60 e processo no- 2 3 11 2 . 0 0 4 5 2 0 / 2 0 1 4 - 3 3 :
Classificação Nome Pontuação
1º Adriana Sanches Garcia de Araújo 31,35
2º Kamilla Tays Marrara Marmorato 29,63
3º Renata Pedrolongo Basso Vanelli 29,05

MAURO ROCHA CÔRTES

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE PENALIDADE No- 1/PROAD

A PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVER-
SIDADE FEDERAL DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, considerando o que consta nos autos do processo
no- 23129.0001570/2013-07, Resolve:

Aplicar as penalidades de multa de 10% (dez por cento)
perfazendo o total de R$ 16.093,83 (dezesseis mil noventa e três reais
e oitenta e três centavos) e suspensão temporária de participar em
licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo pe-
ríodo de 02 (dois) anos, a contar da publicação do Edital de Pe-
nalidade, a empresa WCC CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob o
CNPJ no- 04.471.634/0001-83.

Boa Vista-RR, 23 de fevereiro de 2015.
RAIMUNDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO CARLOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO No- 6/2015 UASG 154049

Processo no- 23112000451201570 . Objeto: Empenho para pagamento
de taxas de uso dos rádios para o exercício de 2015, A - Estações de
Base: 01 e B - Estações Móveis: 59. Total de Itens Licitados: 00002.
Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei no- 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Para as necessidades da PU Declaração de Inexigibi-
lidade em 25/02/2015. ROGERIO FORTUNATO JUNIOR. Prefeito
Universitário. Ratificação em 25/02/2015. TARGINO DE ARAUJO
FILHO. Reitor. Valor Global: R$ 369,07. CNPJ CONTRATADA :
02.030.715/0001-12 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI-
CACOES. Valor: R$ 85,76. CNPJ CONTRATADA: 02.772.704/0001-
08 FUNDO DEFISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES.
Valor: R$ 283,31

(SIDEC - 27/02/2015) 154049-15266-2015NE800108

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO ADJUNTA
DE COMPRAS, CONTRATOS, ABASTECIMENTO

E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços no- 102/2014. Processo no-

23112.003477/2014-99. 1. Órgão: Fundação Universidade Federal de
São Carlos. 2. Fornecedor: MAZZOCHINI COMERCIO DE PRO-
DUTOS LABORATORIAIS LTDA-EPP - 3. Objeto: Eventual aqui-
sição de vidrarias para laboratório. 4. Licitação: Pregão Eletrônico

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO JOÃO DEL REI

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

EDITAL CPD No- 11, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

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 Bioquímica, 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.

usuario
Realce
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1.DO REQUISITO
1.1.Requisito básico: Graduação em Bioquímica ou Farmácia

ou Biomedicina ou Ciências Biológicas ou Áreas Afins
2.DAS INSCRIÇÕES
2.1.Período de inscrição: 09/03/2015 a 20/03/2015, das 09 h

às 11 h e de 14 h às 16 h (exceto finais de semana, recessos e
feriados).

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 Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pes-
soas (PROGP) do Campus Centro Oeste Dona Lindu, Rua Sebastião
Gonçalves Coelho, 400, Bairro Chanadour, Divinópolis/MG CEP.
35501-296. Bloco A - Sala 109, dentro do prazo indicado. Telefone
para contato: (37) 32211322.

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.

2.5.1.Será disponibilizado na página da UFSJ formulário
próprio de requerimento para isenção da referida taxa
( 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 ) .

2.5.2.O período para o pedido de isenção será de 09 a 10 de
março 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 se-
c o p @ u f s j . e d u . b r.

2.5.4.O resultado do pedido de isenção será divulgado na
página da UFSJ na Internet até 13 de março de 2015.

2.5.5.Não caberá recurso do resultado do pedido de isen-
ção.

3.DO REGIME DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO
INICIAL

3.1.O regime de trabalho é de até 40 (quarenta) horas se-
manais, mediante celebração de contrato por prazo determinado, re-
gendo-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.

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.Estrutura e Função de Carboidratos;
9.2.Estrutura e Função de Proteínas;
9.3.Estrutura e Função de Lipídeos;
9.4.Estrutura e Função de Nucleotídeos;
9.5.Enzimas;
9.6.Metabolismo de Carboidratos;
9.7.Metabolismo de Proteínas;
9.8.Metabolismo de Lipídeos;
9.9.Integração Metabólica;
9.10.Biossinalização.
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 PROGP do Campus Centro Oeste Dona Lindu, 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 .

Dado e passado nesta cidade de São João del-Rei, Estado de
Minas Gerais, no dia 27 de fevereiro de 2015, sendo assinado pela
Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.

ADRIANA AMORIM DA SILVA

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 Espe-
cialista

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.O candidato que obtiver nota final inferior a 7,0 (sete) na

Prova Escrita estará automaticamente eliminado do certame.
5.3.Caberá recurso do resultado final da Prova Escrita, no

prazo de 24 horas da divulgação do resultado, que deverá ser pro-
tocolado no mesmo local das inscrições

5.4.A data prevista para o início do processo seletivo é 13 de
abril 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 ) .

5.5.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 tema, comum para todos os candidatos, será sorteado
por um dos candidatos, na presença dos demais.

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 09 h às 10 h na Pró-Reitoria de Gestão e Desenvol-
vimento de Pessoas (PROGP) do Campus Centro Oeste Dona Lindu.
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.




