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DITAL Nº

soas da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas
competência do Magnífico Reitor da Universidade Federal
n.º 2.590 de 26/09/97, e considerando o disposto no
2019, publicado no Diário Oficial da União de 29/03/2019,
de 27/08/2019, publicada no Diário Oficial da União de
e 17/09/2019, publicada no Diário Oficial da União de
5, de 18/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de

reto nº 8.259, de 29/05/2014, publicado no Diário Oficial
reto nº 3.298/99, publicado no Diário Oficial da União de
reto nº 9.508, de 24/09/2018, publicado no Diário Oficial
termos da Lei nº 12.990, de 09/06/2014, publicada no

0/06/2014 e Portaria Normativa nº 4 de 06/04/2018,
nião de 10/04/2018 e na Lei nº 12.772 de 28/12/2012,
nião de 31/12/2012 e suasalterações, torna público que
r 30 (trinta) dias,
Ed

do Magistério Superior
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União,
blicas e Federais em conformidade com a Lei nº 8.112 de
para os Setores e Departamentos de Ensino abaixo

Alemão e Letras Clássicas
:

bilitados: 05

orado em Letras Polonês; Mestrado em Letras, Educação
ão em Letras, Educação ou Ciências Humanas

Escrita (eliminatória) realizada de forma
Didática (eliminatória) realizada de forma remota síncrona;
Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma remota e
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificató
remota. 
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Reitor de Gestão de P so de suas
atribuições e por delegação d ade Federal

Paraná, conforme Portari isposto no
eto nº 9.739/19, de 28/0 9/03/2019,

na Instrução Normativa nº 2 a União de
30/08/2019, na Lei 13.872, União de

2019, no Decreto nº 7. a União de
19/05/2011, alterado pelo De iário Oficial
da União de 30/05/2014, o D a União de
21/12/1999, nos termos do D iário Oficial
da União de 25/09/2018, no blicada no
Diário Oficial da União de 6/04/2018,

no Diário Oficial d 8/12/2012,
publicada no Diário Oficial da úblico que
estarão abertas as inscrições equente ao

a da publicação do presen imento de
cargos de professor da Carreir ente desta
Universidade, sob o Regime da União,

quias e das Fundações P nº 8.112 de
11 de dezembro de 1990, ino abaixo

Polonê
Área de Conhecimen

e Trabalho: Dedicaçã
Do , Educação

ou Ciências Humanas; Gradua

Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial; 
izada de forma remota síncrona; 

Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma remota e 
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma

Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná, no
atribuições e por delegação de competência do Magnífico Reitor da Universi

Paraná, conforme Portaria n.º 2.590 de 26/09/97, e considerando o
eto nº 9.739/19, de 28/03/2019, publicado no Diário Oficial da União de

na Instrução Normativa nº 2, de 27/08/2019, publicada no Diário Oficial
30/08/2019, na Lei 13.872, de 17/09/2019, publicada no Diário Oficial

2019, no Decreto nº 7.485, de 18/05/2011, publicado no Diário Oficia
19/05/2011, alterado pelo Decreto nº 8.259, de 29/05/2014, publicado no
da União de 30/05/2014, o Decreto nº 3.298/99, publicado no Diário Oficial
21/12/1999, nos termos do Decreto nº 9.508, de 24/09/2018, publicado no
da União de 25/09/2018, nos termos da Lei nº 12.990, de 09/06/2014,
Diário Oficial da União de 10/06/2014 e Portaria Normativa nº 4 de

no Diário Oficial da União de 10/04/2018 e na Lei nº 12.772 de
publicada no Diário Oficial da União de 31/12/2012 e suasalterações, torna

su
para pr

para o Quadro Perm
Universidade, sob o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civ

quias e das Fundações Públicas e Federais em conformidade com a Le
11 de dezembro de 1990, para os Setores e Departamentos de E

Doutorado em Letras Polonês; Mestrado em Letr
ou Ciências Humanas; Graduação em Letras, Educação ou Ciências Humana

1 – DO CONCURSO 
1.1 - Setor: Ciências Humanas  
1.1.1- Departamento: Polonês,s,  Alemão e Letras Clássicas 
1.1.1.1 - Área de Conhecimentoto: Língua Polonesa 
Processo: 23075.014151/2021--18 
Número de vagas: 01 (uma) 
Número limite de candidatos hahabilitados: 05 
Classe: A 
Denominação: Adjunto A 
Nível: 1 
Regime de Trabalho: Dedicaçãoo Exclusiva 
Titulação Mínima Exigida: Doututorado em Letras Polonês; Mestrado em Letraas s, 
Educação ou Ciências Humanas; Graduaçção em Letras, Educação ou Ciências 
Humanass, obtidos na forma da lei; 
Tipos de Provas: 

ria) realizada de forma 
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Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do
concurso, conforme item 9.5 do presente edital.
Período provável para realização das provas:
2021, devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor
realização das provas. 
Taxa de Inscrição: R$ 240,00 
Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.1 do
presente edital, de acordo com o respectivo setor.

1.1.2- Departamento: Filosofia
1.1.2.1 - Área de Conhecimento:
Processo: 23075.015296/2021-
Número de vagas: 01 (uma) 
CANDIDATOS COTISTAS NEGROS
Número limite de candidatos habilitados: 05
Classe: A 
Denominação: Adjunto A 
Nível: 1 
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Titulação Mínima Exigida: Doutorado em Filo
Tipos de Provas: 
Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial;
Didática (eliminatória) realizada de forma remota síncrona;
Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma remota e
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificat
remota. 
Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do
concurso, conforme item 9.5 do presente edital.
Período provável para realização das provas:
2021, devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e horár
realização das provas. 
Taxa de Inscrição: R$ 240,00 
Das inscrições: As informações para as inscrições estão
presente edital, de acordo com o respectivo setor.

1.2 - Setor: Ciências da Saúde 
1.2.1- Departamento: Tocoginecologia
1.2.1.1 - Área de Conhecimento:
Processo: 23075.068706/2020-
Número de vagas: 01 (uma) 
Número limite de candidatos habilitados: 05
Classe: A 
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de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do

me item 9.5 do presente edital. 
Período provável para realização das provas: Segunda quinzena de outubro de

devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.1 do
acordo com o respectivo setor. 

Filosofia 
Área de Conhecimento: História da Filosofia 

-28
 - ESTA VAGA ESTÁ PREFERENCIALMENTE RESERVADA A

CANDIDATOS COTISTAS NEGROS CONFORME SORTEIO REALIZADO EM 15/06/2021
e de candidatos habilitados: 05 

Dedicação Exclusiva 
Doutorado em Filosofia, obtidos na forma da lei; 

Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial; 
(eliminatória) realizada de forma remota síncrona; 

Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma remota e  
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma

Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do

me item 9.5 do presente edital. 
el para realização das provas: Primeira quinzena de  novembro de

devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e horár

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.2 do
acordo com o respectivo setor. 

Tocoginecologia 
Área de Conhecimento: Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana

-52 

e de candidatos habilitados: 05 

de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 

outubro de 
devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e horários de 

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.1 do 

ESTA VAGA ESTÁ PREFERENCIALMENTE RESERVADA A
CONFORME SORTEIO REALIZADO EM 15/06/2021 

ria) realizada de forma 

Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 

novembro de 
devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e horários de 

especificadas no item 4.1.2 do 

Obstetrícia e Reprodução Humana 



 Ministério da Educação
Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Denominação: Assistente A 
Nível: 1 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Titulação Mínima Exigida:  (1) Graduação em Medicina, (2) Residência Médic
pelo MEC em Ginecologia e/ou Obstetrícia e (3) Mestrado aprovado pelo MEC em
Tocoginecologia e/ou em Saúde da Mulher, obtidos na forma
Tipos de Provas: 
Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial;
Didática (eliminatória) realizada
Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória)
presencial. 
Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do
concurso, conforme item 9.5 do pres
Período provável para realização das provas:
2021, devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor
realização das provas. 
Taxa de Inscrição: R$ 70,00 
Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.3 do
presente edital, de acordo com o respectivo setor.

1.2.2- Departamento: Oftamo-
1.2.2.1 - Área de Conhecimento:
Processo: 23075.052365/2020-
Número de vagas: 01 (uma) 
CANDIDATOS COTISTAS NEGROS CONFORME SORTEIO REALIZA
Número limite de candidatos habilitados: 05
Classe: A 
Denominação: Assistente A 
Nível: 1 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) 
Titulação Mínima Exigida: 
Otorrinolaringologia e Mestrado em Clínica Cirúr
Tipos de Provas: 
Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial;
Didática (eliminatória) realizada
Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória)
presencial. 
Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhec
concurso, conforme item 9.5 do presente edital.
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alho: 20 (vinte) horas semanais 
(1) Graduação em Medicina, (2) Residência Médic

pelo MEC em Ginecologia e/ou Obstetrícia e (3) Mestrado aprovado pelo MEC em
Tocoginecologia e/ou em Saúde da Mulher, obtidos na forma da lei; 

de forma presencial; 
da de forma presencial; 

Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma presencial e 
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada

Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do
concurso, conforme item 9.5 do presente edital. 
Período provável para realização das provas: Segunda quinzena de outubro de

pectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.3 do
acordo com o respectivo setor. 

-Otorrinolaringologia 
Área de Conhecimento: Otorrinolaringologia 

-01 
Número de vagas: 01 (uma) - ESTA VAGA ESTÁ PREFERENCIALMENTE RESERVADA A
CANDIDATOS COTISTAS NEGROS CONFORME SORTEIO REALIZADO EM 15/06/2021

e de candidatos habilitados: 05 

Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais 
Graduação em Medicina, título de Especialista em

Mestrado em Clínica Cirúrgica, obtidos na forma da lei. 

de forma presencial; 
(eliminatória) realizada de forma presencial; 

Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma presencial e 
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada

Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhec
concurso, conforme item 9.5 do presente edital. 

(1) Graduação em Medicina, (2) Residência Médica aprovada 
pelo MEC em Ginecologia e/ou Obstetrícia e (3) Mestrado aprovado pelo MEC em 

realizada de forma 

Projeto de Pesquisa, os candidatos 
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 

outubro de 
pectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e horários de 

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.3 do 

ESTA VAGA ESTÁ PREFERENCIALMENTE RESERVADA A
DO EM 15/06/2021 

Graduação em Medicina, título de Especialista em 
 

realizada de forma 

Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 
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Período provável para realização das provas:
2021, devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor
realização das provas. 
Taxa de Inscrição: R$ 70,00 
Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.3 do 
presente edital, de acordo com o respectivo setor.
 
1.2.3- Departamento: Saúde Coletiva
1.2.3.1 - Área de Conhecimento: 
Processo: 23075.013178/2021-
Número de vagas: 01 (uma) 
Número limite de candidatos habilitados: 05
Classe: A 
Denominação: Adjunto A 
Nível: 1 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Titulação Mínima Exigida:  Graduação em Medicina com
Doutorado em Saúde Coletiva; ou Doutorado em Saúde Pública; ou Doutorado em 
Medicina Preventiva; ou Doutorado na Área de
Especialização em Epidemiologia; Saúde Coletiva; Saúde Pública, Medicina Preventiva, 
obtidos na forma da lei. 
Tipos de Provas: 
Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial;
Didática (eliminatória) realizada de forma presencial;
Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma remota e
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto 
remota. 
Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 
concurso, conforme item 9.5 do present
Período provável para realização das provas:
2021, devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor
realização das provas. 
Taxa de Inscrição: R$ 88,00 
Das inscrições: As informações 
presente edital, de acordo com o respectivo setor.
 
1.2.4- Departamento: Clínica Médica
1.2.4.1 - Área de Conhecimento: 
Processo: 23075.017975/2021-
Número de vagas: 01 (uma)  
Número limite de candidatos habilitados: 05 
Classe: A 
Denominação: Adjunto A 
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Período provável para realização das provas: Segunda quinzena de outubro de 
devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.3 do 
om o respectivo setor. 

Saúde Coletiva 
Área de Conhecimento: Saúde Coletiva 

-85 

e de candidatos habilitados: 05 

alho: 20 (vinte) horas semanais 
Graduação em Medicina com Doutorado em Epidemiolog

Doutorado em Saúde Coletiva; ou Doutorado em Saúde Pública; ou Doutorado em 
Doutorado na Área de Ciências da Saúde com Mestrado ou 

Especialização em Epidemiologia; Saúde Coletiva; Saúde Pública, Medicina Preventiva, 

Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial; 
(eliminatória) realizada de forma presencial; 

Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma remota e 
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma 

Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 

me item 9.5 do presente edital. 
Período provável para realização das provas: Primeira quinzena de novembro de 

devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.3 do 
acordo com o respectivo setor. 

Clínica Médica 
Área de Conhecimento: Nefrologia 

-31 

te de candidatos habilitados: 05  

  

outubro de 
devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e horários de 

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.3 do 

Doutorado em Epidemiologia; ou 
Doutorado em Saúde Coletiva; ou Doutorado em Saúde Pública; ou Doutorado em 

Mestrado ou 
Especialização em Epidemiologia; Saúde Coletiva; Saúde Pública, Medicina Preventiva, 

ria) realizada de forma 

Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 

novembro de 
devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e horários de 

para as inscrições estão especificadas no item 4.1.3 do 
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Nível: 1 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Titulação Mínima Exigida: Graduação em Medicina, e Residência Médica em Clínica 
Médica, e Residência em Nefrologia, e Doutorado em Clí
ou Nefrologia ou Ciências da Saúde
de Concentração Nefrologia. 
Tipos de Provas:  
Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial;
Didática (eliminatória) realizada de 
Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma remota e 
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificató
remota. 
Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pe
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 
concurso, conforme item 9.5 do pr
Período provável para realização das provas:
2021, devendo o respectivo seto
realização das provas. 
Taxa de Inscrição: R$ 88,00 
Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.3 do 
presente edital, de acordo com o respectivo setor.
 
1.3 - Setor: Educação Profissional e Tecnológica
1.3.1- Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade
Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública
1.3.1.1 - Área de Conhecimento: Fundamentos da Administração Pública e Privada; 
Gestão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade; Empreendedorismo; 
Sistemas de Gestão; Negócios Imobiliários
Processo: 23075.012152/2021-
Número de vagas: 01 (uma)  
Número limite de candidatos habilitados: 05 
Classe: A 
Denominação: Adjunto A 
Nível: 1 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Titulação Mínima Exigida:  Graduação em Administração de Empresas
Administração Pública ou Graduação em Administração
área de Gestão, COM Mestrado em Admin
Pública E COM Doutorado em qualquer
Tipos de Provas:  
Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial;
Didática (eliminatória) realizada de forma remota síncrona;
Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma remota e
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alho: 20 (vinte) horas semanais 
Graduação em Medicina, e Residência Médica em Clínica 

Médica, e Residência em Nefrologia, e Doutorado em Clínica Médica ou Medicina Interna 
ou Nefrologia ou Ciências da Saúde-Área de Concentração Nefrologia ou Medicina

de forma presencial; 
(eliminatória) realizada de forma remota síncrona; 

Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma remota e  
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma 

Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 
concurso, conforme item 9.5 do presente edital. 
Período provável para realização das provas:  Segunda quinzena de outubro de 

devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.3 do 
acordo com o respectivo setor. 

Educação Profissional e Tecnológica 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 
Área de Conhecimento: Fundamentos da Administração Pública e Privada; 

stão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade; Empreendedorismo; 
Sistemas de Gestão; Negócios Imobiliários 

-10 

Número limite de candidatos habilitados: 05  

Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais 
Graduação em Administração de Empresas ou Graduação em 

ou Graduação em Administração ou Graduação em Tecnologia na 
área de Gestão, COM Mestrado em Administração ou Mestrado em Administração 
Pública E COM Doutorado em qualquer área, obtidos na forma da lei; 

Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial; 
(eliminatória) realizada de forma remota síncrona; 

um Vitae (classificatória) realizada de forma remota e 

  

Graduação em Medicina, e Residência Médica em Clínica 
nica Médica ou Medicina Interna 

Área de Concentração Nefrologia ou Medicina-Área 

ria) realizada de forma 

squisa, os candidatos 
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 

Segunda quinzena de outubro de 
r divulgar em edital, as datas, locais e horários de 

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.3 do 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade e 

Área de Conhecimento: Fundamentos da Administração Pública e Privada; 
stão da Qualidade em Serviços; Ferramentas da Qualidade; Empreendedorismo; 

ou Graduação em 
ou Graduação em Tecnologia na 

ou Mestrado em Administração 
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Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma 
remota. 
Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 
concurso, conforme item 9.5 do presente edital.
Período provável para realização das provas:
2021, devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor
realização das provas. 
Taxa de Inscrição: R$ 88,00 
Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.4 do 
presente edital, de acordo com o respectivo setor.
 
1.3.2- Coordenação do Curso de Tecnologia em Negócios Imo
1.3.2.1 - Área de Conhecimento: Arquitetura e Urbanismo
Processo: 23075.016204/2021-
Número de vagas: 01 (uma)  
Número limite de candidatos habilitados: 05 
Classe: A 
Denominação: Adjunto A 
Nível: 1 
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Titulação Mínima Exigida:  Graduação em Arquitetura e Urbanismo com Doutorado em 
Arquitetura e Urbanismo ou Planejamento Urbano e Regional ou Geografia, obtidos na 
forma da lei; 
Tipos de Provas:  
Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial;
Didática (eliminatória) realizada de forma remota síncrona;
Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma remota e
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma 
remota. 
Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 
concurso, conforme item 9.5 do presente edital.
Período provável para realização das provas:
2021, devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor
realização das provas. 
Taxa de Inscrição: R$ 240,00 
Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.4 do 
presente edital, de acordo com o respectivo setor.
 
1.4 - Setor: Ciências Exatas 
1.4.1- Departamento: Física 
1.4.1.1 - Área de Conhecimento: Física Teórica em uma das seguintes especialidades: 
Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da Estrutura 
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Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma 

Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
oposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 

me item 9.5 do presente edital. 
Período provável para realização das provas: Segunda quinzena de outubro de 

devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.4 do 
acordo com o respectivo setor. 

Coordenação do Curso de Tecnologia em Negócios Imobiliários 
Área de Conhecimento: Arquitetura e Urbanismo 

-27 

Número limite de candidatos habilitados: 05  

Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo com Doutorado em 

Arquitetura e Urbanismo ou Planejamento Urbano e Regional ou Geografia, obtidos na 

Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial; 
(eliminatória) realizada de forma remota síncrona; 

Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma remota e 
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma 

Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 

me item 9.5 do presente edital. 
Período provável para realização das provas: Segunda quinzena de outubro

devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.4 do 
m o respectivo setor. 

Área de Conhecimento: Física Teórica em uma das seguintes especialidades: 
Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da Estrutura 

  

Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma 

Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
oposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 

Segunda quinzena de outubro de 
devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e horários de 

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.4 do 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo com Doutorado em 
Arquitetura e Urbanismo ou Planejamento Urbano e Regional ou Geografia, obtidos na 

Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma 

Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 

Segunda quinzena de outubro de 
devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e horários de 

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.4 do 

Área de Conhecimento: Física Teórica em uma das seguintes especialidades: 
Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas; Teoria da Estrutura 
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Eletrônica de Átomos e Moléculas; Teoria da Matéria Condensada; Fenômenos de
Transporte em Fluidos; Física de Plasmas; Teoria Cinética de Gases; Física Estatística;
Termodinâmica e Sistemas Dinâmicos Não
Geral e Gravitação. 
Processo: 23075.024916/2021-
Número de vagas: 01 (uma) 
CANDIDATOS COTISTAS DEFICIENTES CONFORME SORTEIO REALIZADO EM 15/06/2021
Número limite de candidatos habilitados: 05
Classe: A 
Denominação: Adjunto A 
Nível: 1 
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Titulação Mínima Exigida:  Doutorado em Física ou Doutorado em Matemática ou
Doutorado em Química, obtidos na forma da lei;
Tipos de Provas: 
Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial;
Didática (eliminatória) realizada de forma remota síncrona;
Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma remota e
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma
remota. 
Para a prova de Defesa do Curriculum
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do
concurso, conforme item 9.5 do presente edital.
Período provável para realização das provas:
2021, devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor
realização das provas. 
Taxa de Inscrição: R$ 240,00 
Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.5 do
presente edital, de acordo com o respectivo setor.

1.5 - Setor: Ciências Agrárias 
1.5.1- Departamento: Ciências Florestais
1.5.1.1 - Área de Conhecimento: Silvicultura
Processo: 23075.017364/2021-
Número de vagas: 01 (uma)  
Número limite de candidatos habilitados: 05
Classe: A 
Denominação: Adjunto A 
Nível: 1 
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Titulação Mínima Exigida:  Graduação em Engenharia Florestal, com Doutorado em
Engenharia Florestal, ou Doutorado em Ciências Florestais, ou Doutorado em Ciências
Florestais e Ambientais, ou Doutorado em Recursos Flore
Tipos de Provas: 
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tomos e Moléculas; Teoria da Matéria Condensada; Fenômenos de
Transporte em Fluidos; Física de Plasmas; Teoria Cinética de Gases; Física Estatística;
Termodinâmica e Sistemas Dinâmicos Não-Lineares; Mecânica Quântica; Relatividade

-10 
Número de vagas: 01 (uma) - ESTA VAGA ESTÁ PREFERENCIALMENTE RESERVADA A
CANDIDATOS COTISTAS DEFICIENTES CONFORME SORTEIO REALIZADO EM 15/06/2021
Número limite de candidatos habilitados: 05  

Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva  
Doutorado em Física ou Doutorado em Matemática ou

obtidos na forma da lei; 

Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial; 
liminatória) realizada de forma remota síncrona; 

Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma remota e 
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma

Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do

me item 9.5 do presente edital. 
Período provável para realização das provas: Primeira quinzena de novembro de

devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.5 do
acordo com o respectivo setor. 

Departamento: Ciências Florestais 
Área de Conhecimento: Silvicultura 

-93 

Número limite de candidatos habilitados: 05  

Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva  
Graduação em Engenharia Florestal, com Doutorado em

Engenharia Florestal, ou Doutorado em Ciências Florestais, ou Doutorado em Ciências
e Ambientais, ou Doutorado em Recursos Florestais, obtidos na forma da lei;

tomos e Moléculas; Teoria da Matéria Condensada; Fenômenos de 
Transporte em Fluidos; Física de Plasmas; Teoria Cinética de Gases; Física Estatística; 

Lineares; Mecânica Quântica; Relatividade 

ESTA VAGA ESTÁ PREFERENCIALMENTE RESERVADA A 
CANDIDATOS COTISTAS DEFICIENTES CONFORME SORTEIO REALIZADO EM 15/06/2021 

Doutorado em Física ou Doutorado em Matemática ou 

Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma 

Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do 

Primeira quinzena de novembro de 
devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e horários de 

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.5 do 

Graduação em Engenharia Florestal, com Doutorado em 
Engenharia Florestal, ou Doutorado em Ciências Florestais, ou Doutorado em Ciências 

stais, obtidos na forma da lei; 
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Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial;
Didática (eliminatória) realizada de forma presencial;
Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realiza
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma
presencial. 
Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos
deverão apresentar proposta de projeto de pesqu
concurso, conforme item 9.5 do presente edital.
Período provável para realização das provas:
2021, devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor
realização das provas. 
Taxa de Inscrição: R$ 240,00 
Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.6 do
presente edital, de acordo com o respectivo setor.

2– DA REMUNERAÇÃO 
2.1 – A estrutura remuneratória do Plano de Carreira e Cargos do
composta por vencimento básico e retribuição por titulação (RT), conforme valores e
vigências estabelecidos na Lei 12.772, de 28/12/12, publicada no DOU de 31/12/12, e
suas alterações. 
2.1.1 – A remuneração do professor Assistente A e
será a seguinte: 
a) Remuneração Total: R$ 2.795,40
retribuição por titulação R$ 559,08
b) Auxílio-Alimentação: R$ 229,00
2.1.4 – A remuneração do professor Adjunto A em regime de 20 (vinte)
será a seguinte:
a) Remuneração Total: R$ 3.522,21
retribuição por titulação R$ 1.285,89
b) Auxílio-Alimentação: R$ 229,00
2.1.5 - A remuneração do professor Adjunto A em regime de Dedicação Exclusiva será a
seguinte: 
a) Remuneração Total: R$ 9.616,18
retribuição por titulação R$ 5.143,54
b) Auxílio-Alimentação: R$ 458,00

stério Superior
Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012, publicada no DOU

aquelas relacionadas ao
ão, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na
ras previstas em legislação específica.
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Escrita (eliminatória) realizada de forma presencial; 
(eliminatória) realizada de forma presencial; 

Análise de Curriculum Vitae (classificatória) realizada de forma presencial e 
Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma

Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos
deverão apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do

me item 9.5 do presente edital. 
Período provável para realização das provas: Segunda quinzena de outubro de

devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e hor

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.6 do
acordo com o respectivo setor. 

A estrutura remuneratória do Plano de Carreira e Cargos do Magistério Federal é
composta por vencimento básico e retribuição por titulação (RT), conforme valores e
vigências estabelecidos na Lei 12.772, de 28/12/12, publicada no DOU de 31/12/12, e

A remuneração do professor Assistente A em regime de 20 (vinte) horas semanais

Remuneração Total: R$ 2.795,40- composta de: vencimento básico R$ 2.236,32;
ibuição por titulação R$ 559,08 

Alimentação: R$ 229,00
A remuneração do professor Adjunto A em regime de 20 (vinte) horas semanais

a) Remuneração Total: R$ 3.522,21 - composta de: vencimento básico R$ 2.236,32;
uição por titulação R$ 1.285,89 

Alimentação: R$ 229,00
emuneração do professor Adjunto A em regime de Dedicação Exclusiva será a

a) Remuneração Total: R$ 9.616,18 - composta por: vencimento básico R$ 4.472,64;
retribuição por titulação R$ 5.143,54

Alimentação: R$ 458,00

Cargo: Professor de Ma 6 de 10 de
abril de 1987, estruturado pel da no DOU

Descrição das atividade tensão e as
inerentes ao exercício de dire sistência na
própria instituição, além de o

Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa (classificatória) realizada de forma 

Para a prova de Defesa do Curriculum Vitae e de Projeto de Pesquisa, os candidatos 
isa na área de conhecimento do 

Segunda quinzena de outubro de 
devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e horários de 

Das inscrições: As informações para as inscrições estão especificadas no item 4.1.6 do 

Magistério Federal é 
composta por vencimento básico e retribuição por titulação (RT), conforme valores e 
vigências estabelecidos na Lei 12.772, de 28/12/12, publicada no DOU de 31/12/12, e 

horas semanais 

composta de: vencimento básico R$ 2.236,32; 

horas semanais 

composta de: vencimento básico R$ 2.236,32;

emuneração do professor Adjunto A em regime de Dedicação Exclusiva será a 

composta por: vencimento básico R$ 4.472,64;

Criado por meio da Lei nº 7
abril de 1987, estruturado pela Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012, publi

ensino, pesquisa e
inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e a


