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EDITAL Nº 360, DE 27 DE ABRIL DE 2021
SELEÇÃO AO CURSO DE DOUTORADO TURMA DE 2021

O Coordenador UFRJ do Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética
Aplicada e Saúde Coletiva, em associação de IES UFRJ, FIOCRUZ, UFF e UERJ, Alexandre da
Silva Costa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos das Resoluções 01/2006
e 02/2006 do CEPG/UFRJ e de acordo com o Regulamento do Programa, torna público que
estarão abertas, de 31 de maio de 2021 a 01 de julho de 2021, as inscrições para a seleção
ao curso de Mestrado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, turma de 2021, que
será conduzida pela Comissão de Seleção conforme as normas descritas neste edital.

Inscrições: de 31 de maio de 2021 a 01 de julho de 2021.
O edital está disponível na íntegra no Boletim da UFRJ e nos endereços

eletrônicos: no site do programa - www.ppgbios.ufrj.br e no site do NUBEA/UFRJ:
https://nubea.ufrj.br/

ALEXANDRE DA SILVA COSTA

INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 8/2021

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
23079006832202083. , publicada no D.O.U de 23/02/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Manutenção preventiva e Corretiva para gerador de energia. Novo Edital: 28/04/2021 das
10h00 às 15h00. Endereço: Rua Bruno Lobo 50 Ilha Universitaria - Ilha do Fundao Ilha do
Fundão - RIO DE JANEIRO - RJEntrega das Propostas: a partir de 28/04/2021 às 10h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/05/2021, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA
Pregoeira

(SIDEC - 27/04/2021) 153150-15236-2021NE800157

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE OPORTUNIDADES UFR/PROGEP Nº 1/2020

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONDÓPOLIS torna público o presente
edital que tem a finalidade de ofertar vagas para compor o quadro de servidores, no
cargo de Técnicos Administrativos em Educação, para compor a força de trabalho da
Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) por meio da movimentação de pessoal.

A movimentação para compor força de trabalho é um regramento específico,
previsto no parágrafo 7º do art. 93, da Lei nº 8112/1990 e Portaria nº 282/2020 e suas
alterações, processo por meio do qual pode ocorrer o deslocamento de servidor ou
empregado público em órgão ou entidade distinta daquela à qual está vinculado, com o
propósito de permitir mobilidade, desenvolvimento profissional e eficiência no
planejamento da força de trabalho.

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente edital tem por objetivo disciplinar por meio da modalidade de

processo seletivo, a seleção de servidores públicos federais para composição da força de
trabalho nesta Universidade, mediante o disposto na Portaria ME nº 282, de 24 de julho
de 2020, Instrução Normativa ME nº 95, de 30 de setembro 2020 e Portaria ME Nº
3.499, de 26 de março de 2021.

1.2. São requisitos básicos para o candidato:
a) Ser servidor/a público/a federal ocupante de cargo de provimento efetivo

regido pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 ou empregados/as de empresas
estatais dependentes de recursos do Tesouro Nacional para o custeio de despesas de
pessoal ou para o custeio em geral cujo reembolso das despesas com remuneração ou
pelo salário vinculado ao cargo ou ao emprego permanente (acrescidos dos encargos
sociais e trabalhistas) não seja requerido, enquadrando-se no disposto no artigo 8º do
Decreto nº 9.144/2017;

b) Conforme as situações previstas nos arts. 17 e 34 da Portaria ME 282/2020
estão impedidos de se movimentar o servidor em período de estágio probatório; o
servidor ou empregado público federal em período de licença ou afastamento legal; os
servidores integrantes das carreiras descentralizadas e transversais ou que possuam
instrumentos de mobilidade autorizados em lei, de acordo com as normas dos
respectivos órgãos ou entidades e os empregados públicos cujos requisitos de
aposentadoria estiverem cumpridos.

c) Cumprir jornada semanal de 40 (quarenta) horas, resguardadas as
disposições legais específicas.

d) Os cargos ofertados poderão ser preenchidos por candidatos que ocupam
cargos afins, desde que preenchidos os seguintes requisitos: (a) formação acadêmica ou
técnica congruente com o cargo disponível, (b) experiência correlata em áreas afins, (c)
compatibilidade do nível de classificação de cargo ocupado na origem e no destino.

1.3. A seleção para as vagas de que trata este edital compreenderá as
seguintes etapas:

a) Divulgação do Edital;
b) Inscrição e deferimento de inscrições;
c) Análise curricular e da carta de interesse;
d) Entrevista;
e) Resultado.
1.4. Conforme Art. 5º, §1º, alínea II da Instrução Normativa, nº 95, de 30 de

setembro de 2020, para prosseguimento do processo seletivo haverá a necessidade de
participação de pelo menos três candidatos por vaga disponível nesta seleção e que estão
apresentadas no Quadro II.

1.4.1. Caso não haja a quantidade mínima de 3 candidatos para alguma das
vagas disponíveis, as inscrições para tais vagas serão indeferidas automaticamente.

1.5. Findado o Processo Seletivo, a UFR poderá ou não solicitar ao Ministério
da Economia a movimentação dos servidores aprovados.

2. SOBRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS
A Universidade Federal de Rondonópolis foi emancipada recentemente pela lei

nº 13.637, de 20 de março de 2018, por desmembramento de campus da Universidade
Federal de Mato Grosso, que fora criado em 31 de março de 1976, portanto, há 45 anos.
A força de trabalho da universidade é composta por 352 servidores docentes (296
efetivos e 56 substitutos) e 187 servidores técnico-administrativos (87 efetivos e 100
terceirizados).

O ensino de graduação da UFR congrega 19 cursos que juntos tem 3656
alunos matriculados nas quatro unidades (Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas -

ICAT, Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN, Instituto de Ciências Humanas e
Sociais - ICHS e Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas - FACAP). Anualmente, estes
cursos oferecem o total de 1.147 vagas. O ensino de Pós-Graduação stricto sensu
congrega atualmente sete programas em operação: Mestrado em Educação, Mestrado
em Geografia, Mestrado em Engenharia Agrícola, Mestrado em Zootecnia, Mestrado em
Gestão e Tecnologia Ambiental, Mestrado em Rede Profissional em Matemática em Rede
Nacional (PROFMAT) e Mestrado em Biociências da Saúde.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Para fins de participação neste Processo Seletivo é imprescindível o

conhecimento do teor da Portaria ME nº 282, de 24 de julho de 2020, disponível em
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-282-de-24-de-julho-de-2020-268521327 ,
assim como as suas alterações;

3.2. O formulário de inscrição deverá ser preenchido somente via internet, por
meio do endereço eletrônico https://forms.gle/TyMMcHQtDZ6YtGPC8

3.3. Somente serão aceitas inscrições realizadas dentro do prazo definido em
cronograma constante do item 3.10 do presente edital.

3.4. Não é necessária prévia autorização da chefia ou do órgão para participar
do processo seletivo.

3.5. Qualquer alteração no cronograma será divulgada por meio de publicação
no site da Universidade Federal de Rondonópolis, no endereço https://ufr.edu.br/

3.6. Somente serão aceitos currículos cadastrados no Sigepe Banco de
Talentos, conforme artigo 4º da Instrução Normativa SGP/MPDG nº 4, de 28 de
dezembro de 2018, disponível em https://bancodetalentos.economia.gov.br/#/login-web

3.7. O candidato deverá realizar o download do currículo e anexá-lo ao
formulário de inscrição.

3.8. A carta de interesse (ver Anexo I) deve ser anexada ao formulário de
inscrição e contemplar as razões pelas quais gostaria de trabalhar na área e quais
habilidades do/a candidato/a se destacam para contribuir com o trabalho da vaga
indicada.

3.9. Os documentos anexados devem estar no formato PDF.
3.10 O processo seletivo será realizado de acordo com as seguintes etapas:
Quadro I - Cronograma

. At i v i d a d e s Datas

. Publicação do edital 28/04/2021

. Período de inscrições 03/05/2021 até 24/05/2021

. Homologação das inscrições 25/05/2021

. Avaliação dos currículos e cartas de
interesse

26/05/2021 a 02/06/2021

. Convocação para entrevistas com os/as
candidatos/as

03/06/2021

. Entrevista individual por meio remoto com
Os/as candidatos/as

07/06 a 11/06/2021

. Publicação do resultado final 14/11/2021

4. QUADRO DE VAGAS
Quadro II - Resumo das vagas para provimento

. Vagas/Cargos Quantidade de Vagas

. Cargos/Nível de Classificação "D"

. Assistente em Administração 3

. Técnico em tecnologia da Informação 2

. Técnico em Contabilidade 1

. Técnico em Enfermagem do Trabalho 1

. Técnico em segurança do Trabalho 1

. Vagas/Cargos Quantidade de Vagas

. Cargos/ Nível de Classificação "E"

. Administrador 1

. Analista de Tecnologia da Informação 2

. Arquiteto e Urbanista 1

. Assistente Social 1

. Auditor 1

. Contador 1

. Enfermeiro do Trabalho 1

. Engenheiro/área civil 1

. Engenheiro de Segurança do trabalho 1

. Jornalista 1

. Nutricionista 1

. Pedagogo 1

. Psicólogo 1

. Secretária executiva 1

. Técnico em Assuntos Educacionais 1

5 ANÁLISE CURRICULAR E DA CARTA DE INTERESSE
5.1. Os currículos depositados no ato da inscrição deverão estar atualizados e

contemplar informações pertinentes à trajetória profissional e acadêmica do/a
candidato/a;

5.2. Na carta de interesse o/a candidato/a deve manifestar seu interesse de
modo argumentativo;

5.3. Os currículos e cartas de interesse recebidos serão analisados pela
Coordenação de Gestão de Pessoas da UFR;

5.4. Nesta etapa, será avaliado se os/as candidatos/as apresentam
experiências/formação coincidentes ou próxima ao perfil da vaga ofertada;

5.5. Serão classificados/as para a etapa seguinte (entrevista) todos/as
aqueles/as cuja experiência/formação seja coincidente ou próxima ao perfil da vaga
ofertada.

6 ENTREVISTA
6.1. Os/as candidatos/as selecionados/as para a etapa de entrevista receberão

e-mail de convocação contendo data e horário de realização da entrevista, devendo ser
realizada por meio de videoconferência;

6.2. Essa etapa será conduzida pela Coordenação de Gestão de Pessoas da
UFR em parceria com a área demandante;

6.3. Nesta etapa, será avaliado se os/as candidatos/as apresentam, por meio
da manifestação oral, as habilidades e atitudes esperadas para o perfil da vaga
ofertada;

7 DO RESULTADO
7.1. Serão aprovados os/as candidatos/as cujo perfil profissional Formação,

experiência, habilidades e atitudes) se adequem ao perfil da vaga ofertada;
7.2. A classificação dos candidatos será feita a partir da análise comparativa

do potencial profissional entre os candidatos concorrentes para cada vaga e será
atribuído, se necessário, notas de zero a cem aos candidatos de modo a estabelecer
ordem classificatória;

7.3. Os entrevistados receberão e-mail com resultado do processo seletivo ao
final do prazo estabelecido no item 3, quadro I do presente edital.

8. HABILIDADES E ATITUDES ESPERADAS DOS CANDIDATOS APROVADOS
8.1. Proatividade;
8.2. Análise crítica de cenários e situações;
8.3. Objetividade e foco no cumprimento de metas;
8.4. Comunicação escrita e interpessoal eficaz;
8.5. Facilidade de trabalhar em equipe e bom relacionamento interpessoal;
8.6. Negociação e facilidade na construção de alternativas para alcance dos

objetivos e resultados;
8.7. Organização, planejamento e gestão do tempo;
8.8. Conhecimento, domínio e/ou capacidade de aprendizagem de novas

ferramentas de trabalho.
DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Os/as candidatos/as participantes do processo seletivo cujas inscrições

forem homologadas serão informados/as sobre as etapas seguintes através do e-mail
individual informado no ato de inscrição.

8.2. A gestão deste processo de seleção, apreciação e classificação dos/as
candidatos/as será realizada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) em
colaboração com as unidades demandantes.

8.3. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de análise de
desempenho do candidato/a no Processo Seletivo.

8.4. Aqueles que não atenderem aos requisitos deste Edital serão
desclassificados.

8.5. A candidatura não gera qualquer compromisso por parte desta
Universidade com o/a candidato/a.

EDITAL DE OPORTUNIDADES UFR/PROGEP Nº 1/2020

www.pciconcursos.com.br
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8.6. Após o resultado do processo seletivo, os/as candidatos/as selecionados
terão sua alteração de lotação ou exercício, conforme disciplina o instituto de
movimentação para compor força de trabalho, na Portaria nº 282/2020, por meio de
manifestação do Ministério da Economia.

8.7. A participação no Processo Seletivo ocorrerá a expensas do/a
candidato/a, não caracterizando responsabilidade da UFR incorrer em qualquer tipo de
ônus.

8.8. A UFR não se responsabilizará pelos custos relacionados à mudança do
servidor aprovado e, portanto, não serão concedidos ajuda de custo e auxílio moradia.

8.9. No momento, não há disponibilidade de vagas para Funções Gratificadas
- FG e CDs - Cargo Comissionado de Direção.

8.10. Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas.

8.11. Interposição de recursos contra o resultado final poderá ser feito em até
24 horas após sua divulgação e encaminhado pelo e-mail para cdp.progep@ufr.edu.br

8.11. Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo, o candidato/a deverá
enviar e-mail para cdp.progep@ufr.edu.br

8.12. Para informações intitucionais, acesse https://ufr.edu.br/

ANALY CASTILHO POLIZEL DE SOUZA
Reitora

ANEXO 1

CARTA DE INTERESSE
___________/___, ____ de de 20___.
Ao Reitor da Universidade Federal de Rononópolis,
CARTA PESSOAL
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM MOVIMENTAÇÃO DE QUADRO DE

P ES S OA L
Eu,______________________________________________________________,

servidor/empregado público no cargo de ______________________, com lotação de
exercício no(a)_____________________________________, portador(a) do CPF nº
________________________, Matrícula nº ____________, declaro meu interesse em
participar do processo de seleção para movimentação de servidor, à luz da Portaria nº
282/2020, do Ministério da Economia, a fim de compor a força de trabalho da
Universidade Federal de Rononópolis.

Apresentei meu currículo e reforço minha manifestação de interesse nesta
movimentação de pessoal, tendo em vista que ... (escreva o quanto julgar necessário
para justificar seu interesse, demonstrar aspectos importantes de sua formação,
principais experiências, competências e habilidades).

Assinatura do interessado(a)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021 - UASG 156677

Nº Processo: 23108080415202016. Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) na
prestação dos serviços de gerenciamento de resíduos perigosos, gerados pela Universidade
Federal de Rondonópolis (UFR), incluindo a coleta, o transporte, o transbordo, o
tratamento e a destinação final, conforme normas preconizadas da ANVISA e CONAMA .
Total de Itens Licitados: 9. Edital: 28/04/2021 das 08h00 às 11h59 e das 14h00 às 17h59.
Endereço: Avenida Dos Estudantes, N. 5055 Cidade Universitária, - Rondonópolis/MT ou
https://www.gov.br/compras/edital/156677-5-00002-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 28/04/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/05/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

JAILSON JOSE DE ANDRADE
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/04/2021) 156677-26454-2021NE800000

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 12/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
05/04/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição bens permanente, dos quais possuem
durabilidade superior a dois anos. Os itens aqui mencionados foram inseridos no
Planejamento e Gerenciamento de Contratações de 2020 do Campus de Tomé-Açu. Serão
utilizados no desenvolvimento de atividades administrativas e, também, relacionados ao
ensino, pesquisa e extensão dos cursos de Administração, Engenharia Agrícola, Biologia,
Ciências Contábeis e Letras Português e pós-graduação

GRACE CARVALHO LOPES
Pregoeira

(SIDEC - 27/04/2021) 153034-15241-2021NE808097

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2021 - UASG 153165 - UFRPE

Nº Processo: 23082.012635/2020-62.
Dispensa Nº 133/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBU CO.
Contratado: 34.324.545/0001-75 - MITTE TECONOLOGIA PARA EVENTOS LTDA. Objeto:
Contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação com vistas à
implantação, customização e suporte de sistema para os programas de iniciação científica
da ufrpe..
Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 28/01/2021 a
27/11/2021. Valor Total: R$ 7.950,00. Data de Assinatura: 28/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 27/04/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2021 - UASG 153165 - UFRPE

Nº Processo: 23082.017667/2020-95.
Dispensa Nº 136/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBU CO.
Contratado: 28.688.116/0001-84 - TALLOS TECNOLOGIA INTEGRADA E ASSESSORIA EM
NEGÓCIOS LTDA. Objeto: Contratação de serviço de desenvolvimento e implementação sob
medida de frequently asked questions (faq), em português "perguntas frequentes"..
Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº8.666, de 1993. Vigência: 20/01/2021 a
19/07/2021. Valor Total: R$ 28.000,00. Data de Assinatura: 20/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 27/04/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº: º 23082.000492/2021-17. Espécie: 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - ECTI celebrado entre a UNIVERSIDA D E
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE, CNPJ nº 24.416.174/0001-06, a FUNDAÇÃO
APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CNPJ nº 08.961.997/0001-58 e a
ZINPRO ANIMAL NUTRITION (BRASIL) COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 03.548.249/0001-24.
Objeto: prorrogação da vigência de 08/04/2021 para o termo final em 08/04/2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

EDITAL Nº 9, DE 27 DE ABRIL DE 2021
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA), considerando o
disposto na Lei nº 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações; considerando
o disposto na Lei nº. 12.772/2012, de 28 de dezembro de 2012, alterada pela Lei nº
12.863/2013, de 24 de setembro de 2013; com fundamento no Decreto nº 9.739/2019, de
28 de março de 2019; no Decreto n° 7.485/2011, de 11 de maio de 2011; tendo em vista
o disposto na Instrução Normativa Nº 2, de 27 de Agosto de 2019, em consonância com
as normas estabelecidas pela Resolução CONSUNI/UFERSA nº 03/2012, de 19 de junho de
2012 e suas alterações; com o Plano de Biossegurança da UFERSA - Versão 02, de 23 de
dezembro de 2020, elaborado pela comissão instituída pela Portaria UFERSA/GAB nº
502/2020, de 15 de setembro de 2020, com as legislações pertinentes e com as demais
regulamentações, conforme estabelecido a seguir, realizará abertura de inscrições em
concurso público para preenchimento dos cargos abaixo especificados. 1. DAS VAGAS:
Lotação - Nº de Vagas - Disciplinas/Área - Perfil do candidato. Campus Pau dos Ferros - 01
(40h DE) - Libras/Letras/Linguística - Graduado em Licenciatura em Letras/Literatura;
Libras/Língua Portuguesa; Letras/qualquer uma segunda língua (inglês, espanhol, francês),
com Mestrado e Doutorado em qualquer língua ou em linguística textual; Campus Pau dos
Ferros - 01 (40h DE) - Gestão de Resíduos Sólidos. Projeto de Engenharia Ambiental e
Sanitária. Gerenciamento e Manejo de Águas. Ambiente, Energia e Sociedade. Modelagem
de Sistemas Ambientais - Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária ou Engenharia
Agrícola e Ambiental ou Engenharia Ambiental ou Agronomia ou Gestão Ambiental com
Doutorado em Engenharia Ambiental ou Engenharia Ambiental e Sanitária ou Engenharia
Sanitária e Ambiental ou em áreas afins; Campus Pau dos Ferros - 01 (40h DE) - Estatística.
Matemática - Graduação em Estatística ou Matemática, com Doutorado em qualquer área;
Campus Pau dos Ferros - 01 (40h DE) - Fenômenos de transporte. Química geral e seus
laboratórios. Química aplicada à engenharia e seus laboratórios. Fundamentos de ciência
dos materiais. Físico-química - Engenharia Química com Doutorado em Engenharia
Química; 1.1. 1.1. Serão oferecidas 04 (quatro) vagas ao cargo de docente do Magistério
Superior, observados os perfis do candidato e os regimes de trabalho estabelecidos pelos
respectivos Centros/Campi da UFERSA, sob os auspícios da Lei nº 12.772/2012, da Lei nº
8.112/1990 e da legislação correlata no momento da contratação. 1.2. O ingresso dar-se-
á sempre no Nível 1 da Classe A, conforme Anexo I da Lei 12.772/2012. 1.3. Serão
consideradas para análise das áreas afins a Tabela de Áreas de Conhecimento da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Tabela de Áreas
do Conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e as áreas de cobertura previstas pelos Conselhos profissionais. 1.4. Os perfis
acima exigidos dizem respeito unicamente às exigências contidas neste Edital, podendo o
candidato classificado ser designado para lecionar outras disciplinas de sua área de
formação ou mesmo em município da abrangência do curso, conforme a necessidade da
UFERSA. 1.5. A provação no concurso, com classificação fora do número de vagas, não
assegura ao candidato o direito à nomeação, mas apenas à mera expectativa de ser
nomeado, de acordo com a ordem classificatória, em função do surgimento de novas
vagas. 1.6. Para fins de investidura no cargo, somente serão aceitos Certificados
(Especialização) ou Diplomas de Conclusão de Cursos Acadêmicos (Graduação, Mestrado,
Doutorado). 2 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 2.1. São consideradas atividades próprias do
pessoal docente de ensino superior, as inerentes ao exercício de direção da Instituição e
as pertinentes à pesquisa, ao ensino e à extensão que, indissociáveis, visem à
aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da
cultura. Também poderão ser exercidas as atividades inerentes ao assessoramento, chefia,
coordenação e assistência na própria Instituição, além de outras previstas na legislação
vigente. 3 - DA RESERVA RACIAL 3.1. Não haverá, para provimento imediato, reserva de
vagas para negros, pois não há número mínimo de vagas oferecido no concurso, para cada
cargo específico, tal como exigido no artigo 1ºda Lei nº 12.990/2014. 3.2. Para concorrer
a eventuais vagas futuras que possam, num somatório, vir a atingir o preceito legal em
tela, o candidato deverá optar por fazer a autodeclaração racial no ato da inscrição,
preenchendo o espaço designado para este fim, contido no formulário de requerimento de
inscrição. 3.2.1. A autodeclaração terá validade somente para este concurso público e
durante a vigência de validade do presente Edital e não garantirá a existência futura de
um número de vagas que justifique a contemplação de tal benefício. 3.2.2. Antes da
publicação do resultado final deste Edital, o candidato autodeclarado deverá ser
convocado para análise de fenótipo por uma Comissão Especial designada para este fim
pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal - PROGEPE, em conformidade com o que reza a
Orientação Normativa nº 3, de 1º de agosto de 2016, da Secretaria de Gestão de Pessoas
e Relações do Trabalho no Serviço Público - Ministério do Planejamento. 3.2.3. As
informações prestadas pelo candidato são de sua inteira responsabilidade e, na hipótese
de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis. 3.2.4. Perderá o direito ao benefício aqui caracterizado, o
candidato que não optar por fazer a autodeclaração racial durante a vigência do período
de inscrição. 4 - DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 4.1. Não haverá, para provimento
imediato, reserva de vagas para pessoas com deficiência, pois não há número mínimo de
vagas oferecido no concurso, para cada cargo específico, tal como exigido no artigo 5º, §
2º, da Lei nº 8.112/1990. 4.2. Para concorrer a eventuais vagas futuras que possam, num
somatório, vir a atingir o preceito legal em questão, o candidato deverá optar por fazer a
autodeclaração de deficiente no ato da inscrição, preenchendo o espaço designado para
este fim, contido no formulário de requerimento de inscrição. 4.2.1. A autodeclaração
referida deverá ser ratificada por atestado médico, descrevendo sua situação, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças
(CID). 4.2.1.1.O atestado médico, na forma acima descrita, deverá ser enviado durante o
período de inscrição, para o endereço eletrônico inscricoes.cpps@ufersa.edu.br. 4.2.2. A
solicitação será submetida à Junta Médica Oficial ou à instância equivalente indicada pela
PROGEPE. 4.2.3. As informações prestadas pelo candidato são de sua inteira
responsabilidade e, na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será
eliminado do concurso, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 4.2.4. Perderá o direito
ao benefício aqui caracterizado, o candidato que não optar por formalizar a
autodeclaração ou por não enviar a documentação exigida no prazo e período já
especificados. 5. DA SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL 5.1 O candidato que
necessitar de atendimento especial para a realização de prova deverá indicar, no
formulário de inscrição, os recursos especiais necessários a tal atendimento. 5.2 O
candidato que solicitar atendimento especial deverá apresentar à CPPS cópia simples do
CPF e laudo ou atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório) que justifique
o atendimento especial solicitado. 5.2.1 O laudo médico terá validade somente para este
processo seletivo e não será devolvido, tampouco será fornecida cópia dessa
documentação. 5.2.2 O laudo médico, na forma acima descrita, deverá ser enviado
durante o período de inscrição, para o endereço eletrônico inscricoes.cpps@ufersa.edu.br.
5.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova escrita
deverá solicitar atendimento especial para tal fim, e enviar à CPPS/UFERSA, cópia da
certidão de nascimento da criança, para o endereço eletrônico
inscricoes.cpps@ufersa.edu.br. 5.3.1 A candidata que não levar acompanhante não
realizará a prova com acompanhamento especial para este fim, tendo em vista que não
será disponibilizado acompanhante para a guarda da criança. 5.3.2 Nos horários
necessários para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente
da sala de prova, acompanhada de uma Fiscal. 5.3.3 Na sala reservada para amamentação,
ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma Fiscal, sendo vedada a permanência
de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com
a candidata, inclusive o(a) acompanhante trazido pela candidata para a guarda da criança.
5.3.4 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 5.4 O
fornecimento do documento médico e da certidão de nascimento da criança é de
responsabilidade exclusiva do/a candidato/a. 5.5 Será indeferida a solicitação que não for
enviada no formulário de inscrição ou for encaminhada fora do prazo de inscrição ou não
vier acompanhada da documentação específica exigida. 6 - DA REMUNERAÇÃO 6.1. A
remuneração inicial consistirá do salário básico, segundo o regime de trabalho, acrescido
da gratificação da titulação mais elevada e do auxílio alimentação, em consonância com o
que prescreve a Lei 12.722/2012 e suas posteriores modificações e demais legislações
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