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Edital PROGESP nº 01/2018 de 23 de novembro de 2018 

A Pró-Reitora de Gestão com Pessoas da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no uso 
de suas atribuições, e, em conformidade com o disposto na Portaria n° 57, de 1° de junho de 2018, na Lei Federal n° 
8.745, de 09 de dezembro de 1993, na Lei Federal n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, e no Decreto n° 4.748, de 16 
de junho de 2003, torna público que estarão abertas, no período de 28/11/2018 a 07/12/2018, as inscrições para 
processo seletivo simplificado para contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO, por tempo determinado, na forma das 
legislações vigentes, nas seguintes áreas de conhecimento: 

 

Vagas Departamento Área de 
conhecimento 

Regime de 
Trabalho 

Requisitos Específicos Processo  

01 
Departamento de 

Educação e 
Humanidades  

Filosofia 40h 
1. Doutorado em Filosofia.  
 
 

23103.006125/
2018-28 

01 
Departamento de 

Educação e 
Humanidades 

Pedagogia 40h 

1. Graduação em Pedagogia e 
Doutorado em: 
- Educação ou Ciências da 
Saúde; ou 
- Saúde Coletiva; ou  
- Informática na Educação. 

23103.006685/
2018-82 

01 
Departamento de 

Enfermagem 
Enfermagem 

Obstétrica 
40h 

1.Graduação em Enfermagem 
e Mestrado em: 
- Enfermagem; ou 
- Ciências da Saúde; ou 
- Educação, ou  
- Ensino na Saúde 

23103.006499/
2018-43 

01 
Departamento de 

Enfermagem 
Enfermagem 

Pediátrica 
40h 

1. Graduação em Enfermagem 
e Mestrado em: 
- Enfermagem; ou  
- Ciências da Saúde; ou 
- Educação, ou  
- Ensino na Saúde, ou 
- Pediatria; ou 
- Saúde da Criança 

23103.006500/
2018-30 

01 
Departamento de 

Nutrição 

Tecnologia de 
Alimentos de 

Origem Animal 
40h 

1. Graduação em: 
- Medicina Veterinária; ou 
- Engenharia de Alimentos; ou 
-Tecnologia de Alimentos e 
Doutorado em: 
- Ciência e Tecnologia de 
Alimentos ; ou 
- Engenharia de Alimentos; ou 
ainda, nas seguintes áreas: 
- Microbiologia Agrícola e do 
Ambiente,  desde que a tese 

23103.006193/
2018-97 
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tenha sido feita em área de 
alimentos; 
- Engenharia Química desde 
que a tese tenha sido feita em  
área de alimentos;  
- Engenharia de Produção 
desde que a tese tenha sido 
feita em  área de alimentos. 
 
 

01 
Departamento de 

Ciências Básicas da 
Saúde 

Bioquímica 40h 

1. Graduação em: 
-  Ciências Biológicas; ou 
- Biomedicina; ou 
- Medicina; ou 
- Farmácia; ou 
- Biotecnologia; ou  
- Nutrição e 
Doutorado em Bioquímica 

23103.006726/
2018-31 

 

1 – DA INSCRIÇÃO: 

1.1. Para proceder a sua inscrição no concurso, o candidato deverá: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 
b) satisfazer todas as condições do presente Edital, anulando-se todos os atos decorrentes de inscrição efetuada em 
desacordo com as presentes normas. 
 
1.2. São considerados documentos válidos para a inscrição e apresentados no ato de realização das provas, com foto 
atualizada: Cédula de Identidade ou Carteira expedida pelos Comandos Militares ou pelas Secretarias de Segurança 
Pública; pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional ou Conselhos de Classe; Carteira de trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de habilitação – 
modelo novo; Passaporte (no prazo de validade); Carteira Funcional do Ministério Público. 
 
1.3. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). O candidato que não o 
possuir deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados em qualquer agência do Banco do Brasil S.A., da Caixa 
Econômica Federal, dos Correios ou na Receita Federal em tempo hábil, isto é, antes do término das inscrições. 
 

1.4. Para a inscrição são necessárias cópias simples dos seguintes documentos: 

a) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Carteira de Identidade, ou quaisquer documentos citados no subitem 1.2.; 

c) Comprovante de quitação com o serviço militar para todos os candidatos do sexo masculino, excetuados os casos 
previstos em lei; 

d) Título de eleitor e comprovante da última eleição, ou certidão de quitação eleitoral emitida pelo site do Tribunal 
Superior Eleitoral; 

e) Currículo Lattes documentado (com a devida comprovação em cópia simples impressa da produção técnica, 
científica, acadêmica e profissional mencionadas no currículo), preferencialmente na ordem de avaliação prevista na 
tabela de valores para julgamento de títulos (BAREMA) – (Anexo I). 

1.4.1. Além das cópias dos documentos constantes no subitem anterior, para o candidato se inscrever para o presente 
Processo Seletivo deverá, ainda, apresentar: 


