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Seção 3
1. DAS VAGAS:
1.1 Área: Engenharia de Produção / Requisitos: a) Graduação em Engenharia de
Produção; ou b) Graduação em Engenharia de Produção e Especialização ou Mestrado ou
Doutorado em Engenharia de Produção ou áreas afins. / Campus: Bagé / Regime de
Trabalho: 20 horas semanais / Remuneração: R$ 2.236,31 (dois mil, duzentos e trinta e seis
reais e trinta e um centavos), acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$ 229,00
(duzentos e vinte nove reais) e Retribuição por Titulação, conforme Lei nº 12.772/2012 /
Vaga: 1 (uma) / Nº processo: 23100.009360/2019-62.
1.2 Área: Topografia, Geodésia, Estruturas Viárias, Mecânica dos Solos e
Desenho Técnico / Requisitos: a) Graduação em Engenharia de Agrimensura ou Engenharia
Cartográfica ou Engenharia de Agrimensura e Cartográfica ou Engenharia Cartográfica e de
Agrimensura ou Engenharia Civil ou Engenharia Agronômica ou Engenharia Agrícola ou
Agronomia; ou b) Graduação em Engenharia de Agrimensura ou Engenharia Cartográfica
ou Engenharia de Agrimensura e Cartográfica ou Engenharia Cartográfica e de Agrimensura
ou Engenharia Civil ou Engenharia Agronômica ou Engenharia Agrícola ou Agronomia e
Especialização ou Mestrado ou Doutorado em áreas afins. / Campus: Itaqui / Regime de
Trabalho: 20 horas semanais / Remuneração: R$ 2.236,31 (dois mil, duzentos e trinta e seis
reais e trinta e um centavos), acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$ 229,00
(duzentos e vinte nove reais) e Retribuição por Titulação, conforme Lei nº 12.772/2012 /
Vaga: 1 (uma) / Nº processo: 23100.014161/2019-76.
1.3 Área: Enfermagem / Requisitos: a) Graduação em Enfermagem; ou b)
Graduação em Enfermagem e Especialização ou Mestrado ou Doutorado em Enfermagem
ou na área da Ciências da Saúde / Campus: Uruguaiana / Regime de Trabalho: 20 horas
semanais / Remuneração: R$ 2.236,31 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e um
centavos), acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$ 229,00 (duzentos e vinte nove
reais) e Retribuição por Titulação, conforme Lei nº 12.772/2012 / Vaga: 1 (uma) / Nº
processo: 23100.013808/2019-42.
1.4 Área: Enfermagem na Atenção Hospitalar / Requisitos: a) Graduação em
Enfermagem; ou b) Graduação em Enfermagem e Especialização ou Mestrado ou
Doutorado em Enfermagem ou na área da Ciências da Saúde / Campus: Uruguaiana /
Regime de Trabalho: 20 horas semanais / Remuneração: R$ 2.236,31 (dois mil, duzentos e
trinta e seis reais e trinta e um centavos), acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$
229,00 (duzentos e vinte nove reais) e Retribuição por Titulação, conforme Lei nº
12.772/2012 / Vagas: 2 (duas) / Nº processo: 23100.013344/2019-74.
2. CONDIÇÕES GERAIS:
2.1. Período de Inscrição para todas as áreas será de 03/09/2019 à
15/09/2019.
2.1.1. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00.
2.1.2. O período provável de realização da seleção será de 30/09/2019 à
25/10/2019.
2.1.3. O processo seletivo simplificado se destina a selecionar candidatos para
o cargo de Professor Substituto para desenvolver atividades de docência de nível superior
na Fundação Universidade Federal do Pampa.
2.2. O prazo de validade do processo seletivo simplificado objeto deste Edital é
de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no
Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da
administração.
2.3. A íntegra do Edital de Abertura com as informações sobre o processo de
seleção
encontra-se
disponível
no
endereço
eletrônico
https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, no qual o candidato deverá acompanhar
todas as fases do processo seletivo simplificado.
2.4. São partes integrantes do presente Edital, o Edital de Condições Gerais nº
224/2016, publicado no Diário Oficial da União de 30 de agosto de 2016, na Seção 3,
páginas 52 a 53, retificado pelo Edital nº 30/2019, publicado no Diário Oficial da União de
19 de fevereiro de 2019, e o Edital de Condições Gerais para Provimento de Vagas
Reservadas aos Candidatos Negros em Concursos Públicos nº 168/2018, publicado no
Diário Oficial da União de 09 de maio de 2018, na Seção 3, páginas 44 a 45, retificado pelo
Edital nº 368, publicado no Diário Oficial da União de 30 de outubro de 2018, na Seção 3,
página 37, que o candidato ao se inscrever para o processo seletivo simplificado, declara
ter conhecimento.
MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 108/2019
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
21/08/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gás Liquefeito de
Petróleo - GLP Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 03/09/2019 das 08h00 às 12h00
e de13h00 às 17h00. Endereço: Rua Gomes Carneiro Num. 01 Centro - PELOTAS - RS.
Entrega das Propostas: a partir de 03/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 13/09/2019, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
HADRISSON TEIXEIRA CRUZ
Pregoeiro
(SIDEC - 02/09/2019) 154047-15264-2019NE800109

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
EXTRATO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 23111.004172/2019-39
A UNIÃO, por intermédio da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ torna público,
por meio da Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, o Termo de Compromisso de Coleta
Seletiva firmado entre Universidade Federal do Piauí e Cooperativa de Trabalho
Empreendedor e Catadores de Material Recicláveis do Estado do Piauí- COOTERMAPI pelo
período de 21/08/2019 a 20/08/2021. Datado do dia 05/08/2019.
EDITAL Nº 2, DE 2 DE SETEMBRO DE 2019
Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Universidade Federal do
Piauí - UFPI, o Diretor do Centro de Ciências Agrárias no uso de suas atribuições legais,
torna público a todos os interessados, que estarão abertas as inscrições para o Processo
de Seleção para contratação de Professor Substituto, correspondente à Classe de Auxiliar
Nível - I, em Regime de Tempo parcial TP-20 (20 horas semanais), por até 06 (seis) meses.
A contratação de Professor Substituto será feita nos termos das Leis nº 8.745/93,
regulamentada pelas Leis nº 9.849/99 e Lei nº 10.667/03 publicadas em 10/12/93,
27/10/99 e 15/05/03, respectivamente, Decreto nº 6.944/09 de 21 de agosto de 2009 e a
Resolução Normativa SRH/MP nº 5 de outubro de 2009 e a Resolução do Conselho
Universitário da UFPI, nº 039/08, de 11/09/2008, observadas as disposições legais
aplicáveis à espécie e as normas contidas neste Edital. 1. DAS INSCRIÇÕES: 1.1 - As
inscrições serão realizadas no período de 09 a 12 de setembro de 2019,podendo ser feita
pessoalmente ou por meio de procuração, com firma reconhecida do outorgante; 1.2 Horário: das 08h às 12 h e 14h às 17h; 1.3 - Local: Universidade Federal do Piauí - Centro
de Ciências Agrárias Campus Ministro Petrônio Portela, Bairro Socopo, CEP: 64049-550.
Teresina-PI. Tel.: (86) 3215-5743. 1.4 - Não serão aceitas inscrições pelos Correios. 2. DAS
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: Objetiva o preenchimento de uma vaga na área de
Farmacologia Veterinária e Terapêutica Veterinária conforme a seguir: Departamento
Morfofisiologia Veterinária; Número de vagas: 01; Requisito: Graduado em Medicina
Veterinária com, no mínimo, Mestrado em Medicina Veterinária/Ciência(s) Veterinária
(s)/Ciência Animal ou mestrado em áreas AFINS; Remuneração: R$ 2.768,02; Taxa: R$
69,20; 2.1. O professor substituto será contratado no Regime de Tempo Parcial TP-20h/s,
correspondente à Classe Auxiliar, Nível I e fará jus ao pagamento de Retribuição de
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Titulação - RT, conforme titulação estabelecida no Edital do processo seletivo simplificado,
sendo vedada qualquer alteração posterior. Os valores por titulação estão descritos a
seguir: Professor: TP-20; Mestre: R$ 2.768,02; Doutor: R$ 3.305,07. 2.2 - Não será
permitida a contratação em regime de dedicação exclusiva. 2.3 - A seleção é para a área
listada no item 2.0 estando o candidato aprovado apto a ministrar tais disciplinas da
referida área, constantes na grade curricular do respectivo curso, com horários definidos
pela respectiva Coordenação/Departamento. 3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 3.1 Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 3.2 - O candidato
entregará no ato da inscrição os seguintes documentos: 3.2.1 - Requerimento de inscrição
fornecido pela Secretaria do Centro de Ciências Agrárias (CCA/UFPI) e Anexo a este edital
(ANEXO I); 3.2.2 - Cópia do documento de Identidade e CPF; 3.2.3 - Duas fotos 3x4; 3.2.4
- Cópia de comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (Certidão de Quitação
Eleitoral); 3.2.5 - Cópia de comprovante de quitação com o Serviço Militar (se candidato do
sexo masculino); 3.2.6 - Cópias dos diplomas ou certificados dos cursos de graduação e
pós-graduação e dos respectivos históricos, correspondentes à área do cargo que pleiteia;
3.2.6.1 -O diploma de pós-graduação poderá ser substituído por certificado/declaração de
conclusão do curso, em que conste que o candidato cumpriu todos os requisitos para a
outorga do grau (documentação de inscrição não corresponde aos documentos exigidos
para a posse). 3.2.7. Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$
69,20 (sessenta e nove reais e vinte centavos), por meio de GRU (Guia de Recolhimento
da União), disponibilizada em (http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp):
Unidade Gestora (UG), código 154048; Gestão, código 15265; Recolhimento, código 288306, Número de referência: 154098. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetivado
em qualquer agência do Banco do Brasil. 3.3 - Para inscrição por procuração, o procurador
deverá entregar o respectivo mandato e cópia do documento de identidade do
procurador, autenticada em cartório ou acompanhada do original para conferência no ato
da inscrição; 3.4 - Serão da inteira responsabilidade do candidato, as informações
prestadas por seu procurador, dentro dos limites do mandato, o qual assumirá as
consequências de eventuais erros, falhas ou omissões; 3.5 - Todas as cópias da
documentação deverão ser autenticadas, seja em cartório, seja pelo responsável pela
inscrição, mediante apresentação dos originais. 3.6 - Não será permitida a
complementação de documentos fora do prazo de inscrição. 4. DA SELEÇÃO: A seleção darse-á conforme o que estabelece este Edital e, subsidiariamente, conforme o que
estabelece a Resolução Nº 39/08 CONSUN/UFPI (e alterações), devendo o candidato
submeter-se às seguintes avaliações: 4.1. Prova Didática de caráter eliminatório; 4.1.1. A
Prova Didática será realizada seguindo o cronograma anexo ao edital (ANEXO III), a ordem
dos sorteios dos pontos e a disponibilidade de salas; 4.1.2. A prova didática, que visa
demonstrar a capacidade do candidato de expor seus conhecimentos de maneira clara e
organizada, observará o tema estabelecido por sorteio, considerando os pontos
estabelecidos no ANEXO IV deste edital, e será realizada 24 (vinte e quatro) horas após o
sorteio do ponto. 4.1.3. No ato do sorteio do ponto o candidato terá que entregar o
Currículo Vitae ou Currículo Lattes à banca examinadora, cópias e comprovação, ou seja,
apresentar todos os documentos originais. 4.1.4. Os documentos comprobatórios devem
estar organizados e agrupados de acordo com o ANEXO V da Resolução 039/08 CONSUN/UFPI (seguindo a sequência). 4.1.5. O sorteio do ponto será realizado no Centro
de Ciências Agrárias, (CCA/UFPI) - Espaço Integrado III, sendo utilizado como critério a
ordem de inscrição dos candidatos para definir a sequência em que os mesmos (ou seus
representantes) realizarão o sorteio. 4.1.6. Os candidatos farão o sorteio de seus
respectivos pontos com intervalo de uma hora entre um e outro. Cada candidato sorteará
um dos 10 pontos elencados no anexo (ANEXO IV). O mesmo ponto poderá ser sorteado
por mais de um candidato. 4.1.7. A lista de candidatos e horários serão divulgados no sítio
eletrônico da UFPI (www.ufpi.br) e no quadro de avisos da Secretaria Administrativa do
CCA, conforme cronograma anexo (ANEXO III); 4.1.8. O candidato ou responsável legal que
não comparecer pontualmente no horário e local determinados para sorteio do ponto da
prova didática será automaticamente eliminado. 4.1.9. A prova didática constará de uma
aula teórica, com duração mínima de 45 minutos e máxima de 60 minutos, acompanhada
do plano de aula, o qual deverá ser entregue pelo candidato à banca impresso, no
momento da realização da prova. 4.1.9.1. Será contabilizado como tempo de prova o
período gasto com a montagem e ligação de equipamentos, se for o caso. 4.1.9.2. O
candidato que não atingir 45 minutos ou ultrapassar 60 minutos da aula teórica, terá até
2 pontos subtraídos da nota total obtida na prova didática. 4.1.10. A nota da prova
didática corresponderá à média aritmética simples, com duas casas decimais, das notas
atribuídas ao candidato pelos três examinadores; 4.1.11. O candidato que obtiver nota
inferior a 7,00 (sete) na prova didática será reprovado e, consequentemente, eliminado do
processo seletivo; 4.1.12. Serão disponibilizados aos candidatos apenas data show, quadro
branco e pincel atômico. Não serão disponibilizados computadores, adaptadores (de
tomada, para data show - VGA ou HDMI, extensões, caixas de som etc.); 4.2. Prova de
Títulos: análise de Currículo Vitae ou Currículo Lattes de caráter classificatório
considerando o ANEXO V da resolução 039/08 - CONSUN/UFPI; 4.3. A pontuação obtida
pelos candidatos na prova de títulos será transformada em notas num intervalo de 0 (zero)
a 10,0 (dez); 4.4. A nota final consistirá no somatório das notas obtidas nas provas
didáticas e de títulos; 4.5. Os temas e bibliografia da referida prova se encontram em
anexo a este edital (ANEXO IV) 5. DO PRAZO DE VALIDADE: O prazo de validade do
processo seletivo será de 06 (seis) meses, contado da data de publicação do Edital de
homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União. 6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
6.1. A Comissão do Processo Seletivo, fará publicar no sítio eletrônico da UFPI
(www.ufpi.br): a) o Cronograma das etapas do Processo Seletivo; b) os resultados da
Solicitação de Inscrições, da Prova Didática e da Prova de Títulos e o Resultado Final do
certame; c) os locais, horários e listas de candidatos para entrega de documentos, sorteio
de pontos da prova didática e realização da prova didática. 6.2 Os documentos
relacionados no item 6.1, bem como a cópia deste Edital e da Resolução n. 39/08
CONSUN/UFPI (e alterações), poderão ser solicitados pelo candidato à Secretaria
Administrativa do Centro de Ciências Agrárias. Serão considerados habilitados os
candidatos aprovados na prova didática e serão indicados à contratação, por ordem de
classificação, apenas aqueles candidatos necessários ao preenchimento da vaga; 6.3. Os
candidatos indicados à contratação serão convocados a comparecerem à Superintendência
de Recursos Humanos da UFPI para a assinatura de contrato, num prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data da convocação; 6.4. Havendo desistência de candidatos convocados
para nomeação, facultar-se-á à Administração substituí-los, convocando outros candidatos,
segundo a ordem de classificação, respeitando o limite de 05 (cinco) vezes o número de
vagas ou a lista de candidatos incluídos no ato homologatório; 6.5. O candidato aprovado
que, no momento da contratação, tenha último contrato como professor substituto em
Instituição Pública Federal ou outro cargo temporário sob a Lei 8.745/93 com tempo
menor do que 24 (vinte e quatro) meses não poderá ser contratado. 6.6. O candidato
aprovado, no momento da contratação, deverá comprovar sua atuação em outro serviço
público ou privado, submetendo-se às regras da AGU e UFPI quanto aos limites da carga
horária de trabalho; 6.7. Havendo necessidade de contratação de novos professores
substitutos no período de vigência deste concurso, bem como na área do mesmo, a
Administração da UFPI, através da Superintendência de Recursos Humanos, fará a
convocação de outros candidatos, obedecendo à ordem de classificação da seleção; 6.8. A
inscrição implicará na aceitação tácita das condições estabelecidas neste Edital e dos
instrumentos legais que regulamentam o Processo de Seleção; 6.9. É assegurado ao
candidato o direito à interposição de recurso em todas as etapas desta Seleção; 6.10. Os
recursos deverão ser encaminhados ao Presidente da Comissão do processo seletivo pelo
e-mail: selecaoprofessorsubstitutocca@gmail.com, nas datas estabelecidas no cronograma
anexo (ANEXO III), considerando o horário de Brasília-DF; 6.11. Os casos omissos serão
apreciados pela Comissão do processo seletivo.
PAULO ROBERTO RAMALHO SILVA
Diretor do CCA/UFPI
EDITAL Nº 2, DE 2 DE SETEMBRO DE 2019
Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Universidade Federal do
Piauí - UFPI, o Diretor do Centro de Ciências Agrárias no uso de suas atribuições legais,
torna público a todos os interessados, que estarão abertas as inscrições para o Processo de
Seleção para contratação de Professor Substituto, correspondente a Classe de Auxiliar Nível
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Seção 3
- I, em Regime de Tempo Parcial TP-20 (20 horas semanais), pelo período de 12 (doze)
meses, prorrogável por igual período. A contratação de Professor Substituto será feita nos
termos das Leis nº 8.745/93, regulamentada pelas Leis nº 9.849/99 e Lei nº 10.667/03
publicadas em 10/12/93, 27/10/99 e 15/05/03, respectivamente, Decreto nº 6.944/09 de
21 de agosto de 2009 e a Resolução Normativa SRH/MP nº 5 de outubro de 2009 e a
Resolução do Conselho Universitário da UFPI, nº 039/08, de 11/09/2008, observadas as
disposições legais aplicáveis à espécie e as normas contidas neste Edital. 1. DAS
INSCRIÇÕES: 1.1 - As inscrições serão realizadas no período de 09 a 12 de setembro de
2019, podendo ser feita pessoalmente ou por meio de procuração, com firma reconhecida
do outorgante; 1.2 - Horário: das 08:30h às 11:30 h e 14h às 17h; 1.3 - Local: Universidade
Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portella, Secretaria Administrativa do Centro de
Ciências Agrárias (CCA), Bairro Socopo, CEP: 64049-550. Teresina-PI. Tel.: (86) 3215-5743.
1.4 - Não serão aceitas inscrições pelos Correios. 2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
Objetiva o preenchimento de uma vaga na área de Microbiologia/Fitopatologia:
Departamento: Fitotecnia; Número de Vagas: 01; Requisitos: Graduado em Engenharia
Agronômica, Engenharia Agrícola ou Ciências Biológicas, no mínimo, Mestrado em
Fitopatologia ou Fitossanidade ou Proteção de Plantas; remuneração: R$ 2.768,02; Taxa: R$
69,20. 2.1 - O professor substituto será contratado no Regime de Tempo Parcial TP-20h/s,
correspondente a Classe Auxiliar, Nível I e fará jus ao pagamento de Retribuição de
Titulação - RT, conforme titulação estabelecida no Edital do processo seletivo simplificado,
sendo vedada qualquer alteração posterior. Os valores por titulação estão descritos a
seguir: Professor: TP-20; Mestre: R$ 2768,02; Doutor: R$ 3.305,07. 2.2 - Não será permitida
a contratação em regime de dedicação exclusiva. 2.3 - A seleção é para a área listada no
item 2.0 estando o candidato aprovado apto a ministrar as disciplinas da referida área,
constantes na grade curricular do respectivo curso, com horários definidos pela respectiva
Coordenação/Departamento. 3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 3.1 - Ser brasileiro
nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 3.2 - O candidato entregará no
ato da inscrição os seguintes documentos: 3.2.1 - Requerimento de inscrição e ficha de
inscrição serão fornecidos pela Secretaria do Centro de Ciências Agrárias (CCA/UFPI) e
Anexos a este edital (ANEXO I e II); 3.2.2 - Cópia do documento de Identidade e CPF; 3.2.3
- Duas fotos 3x4; 3.2.4 - Cópia de comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral
(Certidão de Quitação Eleitoral); 3.2.5 - Cópia de comprovante de quitação com o Serviço
Militar (se candidato do sexo masculino); 3.2.6 - Cópias dos diplomas ou certificados dos
cursos de graduação e pós-graduação e dos respectivos históricos, correspondentes à área
do cargo que pleiteia; 3.2.6.1 - O diploma de pós-graduação poderá ser substituído por
certificado/declaração de conclusão do curso, em que conste que o candidato cumpriu
todos os requisitos para a outorga do grau (documentação de inscrição não corresponde
aos documentos exigidos para a posse). 3.2.7 - Comprovante do recolhimento da taxa de
inscrição, no valor de R$ 69,20 (sessenta e nove reais e vinte centavos), por meio de GRU
(Guia
de
Recolhimento
da
União),
disponibilizada
em
(http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp): Unidade Gestora (UG),
código 154048; Gestão, código 15265; Recolhimento, código 28830-6, Número de
referência: 154098. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetivado em qualquer
agência do Banco do Brasil. 3.3 - Para inscrição por procuração, o procurador deverá
entregar o respectivo mandato e cópia do documento de identidade do procurador,
autenticada em cartório ou acompanhada do original para conferência no ato da inscrição;
3.4 - Serão da inteira responsabilidade do candidato, as informações prestadas por seu
procurador, dentro dos limites do mandato, o qual assumirá as consequências de eventuais
erros, falhas ou omissões; 3.5 - Todas as cópias da documentação deverão ser
autenticadas, seja em cartório, seja pelo responsável pela inscrição, mediante apresentação
dos originais. 3.6 - Não será permitida a complementação de documentos fora do prazo de
inscrição. 4. DA SELEÇÃO: A seleção dar-se-á conforme o que estabelece este Edital e,
subsidiariamente, conforme o que estabelece a Resolução Nº 39/08 CONSUN/UFPI (e
alterações), devendo o candidato submeter-se às seguintes avaliações: 4.1. Prova Didática
de caráter eliminatório; 4.1.1. A Prova Didática será realizada seguindo o cronograma
anexo ao edital (ANEXO III), a ordem dos sorteios dos pontos e a disponibilidade de salas;
4.1.2. A prova didática, que visa demonstrar a capacidade do candidato de expor seus
conhecimentos de maneira clara e organizada, observará o tema estabelecido por sorteio,
considerando os pontos estabelecidos no ANEXO IV deste edital, e será realizada 24 (vinte
e quatro) horas após o sorteio do ponto. 4.1.3. No ato do sorteio do ponto o candidato
terá que entregar o Currículo Vitae modelo Lattes à banca examinadora, cópias e
comprovação, ou seja, apresentar todos os documentos originais. 4.1.4. Os documentos
comprobatórios devem estar organizados e agrupados de acordo com o ANEXO V da
Resolução 039/08 - CONSUN/UFPI (seguindo a sequência).4.1.5. O sorteio do ponto será
realizado no Centro de Ciências Agrárias, (CCA/UFPI) - Laboratório de Ensino em
Fitopatologia e Microbiologia do Departamento de Fitotecnia, situado no Setor de
Fitossanidade/DFIT, sendo utilizado como critério a ordem de inscrição dos candidatos para
definir a sequência em que os mesmos (ou seus representantes) realizarão o sorteio. 4.1.6.
Os candidatos farão o sorteio de seus respectivos pontos com intervalo de uma hora entre
um e outro. Cada candidato sorteará um dos 10 pontos elencados no anexo (ANEXO IV).
O mesmo ponto poderá ser sorteado por mais de um candidato. 4.1.7. A lista de
candidatos e horários será divulgada no sítio eletrônico da UFPI (www.ufpi.br) e no quadro
de avisos da Secretaria Administrativa do CCA, conforme cronograma anexo (ANEXO III);
4.1.8. O candidato ou responsável legal que não comparecer pontualmente no horário e
local determinados para sorteio do ponto da prova didática será automaticamente
eliminado. 4.1.9. A prova didática constará de uma aula teórica, com duração mínima de
45 minutos e máxima de 60 minutos, acompanhada do plano de aula, o qual deverá ser
entregue impresso pelo candidato à banca, no momento da realização da prova.4.1.9.1.
Será contabilizado como tempo de prova o período gasto com a montagem e ligação de
equipamentos, se for o caso. 4.1.9.2. O candidato que não atingir 45 minutos ou
ultrapassar 60 minutos da aula teórica, terá até 2 pontos subtraídos da nota total obtida
na prova didática. 4.1.10. A nota da prova didática corresponderá à média aritmética
simples, com duas casas decimais, das notas atribuídas ao candidato pelos três
examinadores; 4.1.11. O candidato que obtiver nota inferior a 7,00 (sete) na prova didática
será reprovado e, consequentemente, eliminado do processo seletivo; 4.1.12. Serão
disponibilizados aos candidatos apenas data show, quadro branco e pincel atômico. Não
serão disponibilizados computadores, adaptadores (de tomada, para data show - VGA ou
HDMI, extensões, caixas de som etc.); 4.2. Prova de Títulos: análise de Currículo Vitae
modelo Lattes de caráter classificatório considerando o ANEXO V da resolução 039/08 CONSUN/UFPI; 4.3. A pontuação obtida pelos candidatos na prova de títulos será
transformada em notas num intervalo de 0 (zero) a 10,0 (dez); 4.4. A nota final consistirá
no somatório das notas obtidas nas provas didáticas e de títulos; 4.5. Os temas e
bibliografia da referida prova se encontram em anexo a este edital (ANEXO IV). 5. DO
PRAZO DE VALIDADE: O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze) meses,
prorrogável por igual período, contado da data de publicação da homologação do resultado
final no Diário Oficial da União. 6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 6.1. A Comissão do Processo
Seletivo, fará publicar no sítio eletrônico da UFPI (www.ufpi.br): a) - o Cronograma das
etapas do Processo Seletivo; b) - os resultados da Solicitação de Inscrições, da Prova
Didática e da Prova de Títulos e o Resultado Final do certame; c) - os locais, horários e
listas de candidatos para entrega de documentos, sorteio de pontos da prova didática e
realização da prova didática. 6.2 Os documentos relacionados no item 6.1, bem como a
cópia deste Edital e da Resolução n. 39/08 CONSUN/UFPI (e alterações), poderão ser
solicitados pelo candidato à Secretaria Administrativa do Centro de Ciências Agrárias. 6.3.
Serão considerados habilitados os candidatos aprovados na prova didática e serão
indicados à contratação, por ordem de classificação, apenas aqueles candidatos necessários
ao preenchimento da vaga. 6.4. Os candidatos indicados à contratação serão convocados a
comparecerem à Superintendência de Recursos Humanos da UFPI para a assinatura de
contrato, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da convocação. 6.5. Havendo
desistência de candidatos convocados para nomeação, facultar-se-á à Administração
substituí-los, convocando outros candidatos, segundo a ordem de classificação, respeitando
o limite de 05 (cinco) vezes o número de vagas ou a lista de candidatos incluídos no ato
homologatório. 6.6. O candidato aprovado que, no momento da contratação, tenha último
contrato como professor substituto em Instituição Pública Federal ou outro cargo
temporário sob a Lei 8.745/93 com tempo menor do que 24 (vinte e quatro) meses não
poderá ser contratado. 6.7. Caso o candidato aprovado, no momento da contratação,
tenha vínculo empregatício em outro serviço público ou privado, o mesmo deverá
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019090300077

ISSN 1677-7069

Nº 170, terça-feira, 3 de setembro de 2019

comprovar sua atuação, submetendo-se às regras da AGU e UFPI quanto aos limites da
carga horária de trabalho. 6.8. Havendo necessidade de contratação de novos professores
substitutos no período de vigência deste concurso, bem como na área do mesmo, a
Administração da UFPI, através da Superintendência de Recursos Humanos, fará a
convocação de outros candidatos, obedecendo à ordem de classificação do concurso. 6.9.
A inscrição implicará na aceitação tácita das condições estabelecidas neste Edital e dos
instrumentos legais que regulamentam o Processo de Seleção. 6.10. É assegurado ao
candidato o direito à interposição de recurso em todas as etapas desta Seleção. 6.11. Os
recursos deverão ser encaminhados ao Presidente da Comissão do processo seletivo pelo
e-mail: selecaoprofessorsubstitutodfit@gmail.com, nas datas estabelecidas no cronograma
anexo (ANEXO III), considerando o horário de Brasília-DF. 6.12. Os casos omissos serão
apreciados pela Comissão do Processo Seletivo.
PAULO ROBERTO RAMALHO SILVA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
EDITAL Nº 50, DE 2 DE SETEMBRO DE 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
A Universidade Federal do Rio Grande realizará Contratação de Excepcional
Interesse Público através de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR, na
forma da Lei nº 8.745, de 09/12/1993 e suas alterações, Deliberação COEPEA nº 81 de
11/07/2014 e IN Conjunta 01/2017, conforme segue.
Processo nº 23116.006690/2019-27
Unidade Acadêmica: Instituto de Letras e Artes - ILA - Telefone: (53) 3233.6621 ila@furg.br
Matérias/Disciplinas: História, Teoria e Crítica da Arte, Oficina de Materiais em Artes
Visuais, Cultura Brasileira, Análise de Imagem.
Classe/Regime de trabalho: Auxiliar, 40 horas semanais.
Titulação exigida: Graduação em Artes Visuais ou Licenciatura Plena em Educação Artística
- Habilitação Artes Plásticas e Mestrado em Artes Visuais ou Mestrado em História ou
Mestrado em Educação.
Tipo de prova: exame de títulos e prova didática.
Número de vagas: 01 vaga.
Remuneração: R$ 3.130,85
Taxa de inscrição: R$ 60,00
1. DA RESERVA DE VAGAS AOS CANDIDATOS NEGROS
1.1. Conforme Art. 1º, § 1º da Lei nº 12.990, a reserva de vagas será aplicada sempre que
o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três).
1.2. Considerando os percentuais citados no item 1, para este Edital não se aplica a
reserva de vagas às pessoas negras.
2. DA RESERVA DE VAGAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
2.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito a inscrição nos Concursos
Públicos para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que são portadoras, de acordo com o inciso VIII, do Art. 37, da Constituição Federal,
e § 2º do Art. 5º, da Lei nº 8.112.
2.2. Consideram-se portadores de deficiência as pessoas que se enquadrem nas categorias
discriminadas no Art. 4º, do Decreto nº 3.298.
2.3. Considerando os percentuais citados no Decreto nº 3.298 e na Lei nº 8.112, para este
Edital não se aplica a reserva de vagas às pessoas portadoras de deficiência.
3. INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas
e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
3.2. Os dados cadastrais informados no ato da inscrição e o pagamento do valor da
inscrição são de responsabilidade exclusiva do candidato, que arcará com as
consequências de eventuais erros e/ou falhas do não preenchimento ou preenchimento
incorreto de qualquer campo necessário à inscrição.
3.3. Serão considerados documentos de identificação pessoal: carteiras expedidas pelos
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos); passaporte brasileiro (dentro
do prazo de validade); certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público
e da Magistratura; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente
o modelo com foto, obedecido o período de validade) e cédula de identidade para
estrangeiros (emitida pelo Departamento de Polícia Federal).
3.4. As inscrições serão realizadas das 09h do dia 09/09/2019 até as 23h59min do dia
13/09/2019,
exclusivamente
pela
internet,
no
endereço
eletrônico
http://progep.furg.br/bin/edital/index.php, devendo o candidato seguir as orientações
citadas nesse edital e no aplicativo para a realização da inscrição.
3.5. A FURG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivo
de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento nas linhas
de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados.
3.6. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 16/09/2019, pagável em
toda a rede bancária.
3.7. O valor da taxa não será devolvido, exceto no caso de cancelamento do concurso por
interesse da FURG.
3.8. O simples agendamento de pagamento da taxa de inscrição junto ao banco não
configura a efetivação da inscrição e não será processado qualquer registro de pagamento
em data posterior à indicada no documento para o pagamento da taxa de inscrição.
3.9. A inscrição somente será confirmada após a identificação eletrônica do pagamento da
taxa ou a homologação da isenção da taxa de inscrição e uma vez confirmado o
pagamento da taxa de inscrição ou homologação da isenção da taxa de inscrição, o
candidato não poderá trocar o cargo para o qual se inscreveu.
3.10. A Comissão Examinadora homologará as inscrições dos candidatos e divulgará o
resultado da homologação, num prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento das inscrições.
4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. Poderá ser solicitada a isenção do pagamento da taxa de inscrição, por candidato
oriundo de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6593 de 02/10/2008, e que
estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico).
4.2. A isenção deverá ser solicitada pelo candidato mediante preenchimento, na ficha de
inscrição, dos campos referentes à isenção da taxa, das 09h do dia 09/09/2019 até as
23h59min do dia 09/09/2019, não será aceita solicitação de isenção de pagamento de
valor de inscrição encaminhada de outra forma.
4.3. A FURG consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das
informações prestadas pelo candidato.
4.4. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em Lei, aplicando-se,
ainda, o disposto no § único, do art. 10, do Decreto nº 83.936, de 06/09/1979.
4.5. A listagem dos requerimentos deferidos será divulgada no sítio eletrônico
http://progep.furg.br/bin/edital/index.php até o dia 11/09/2019.
4.6.
Caberá
ao
candidato
realizar
consulta
no
sítio
eletrônico
http://progep.furg.br/bin/edital/index.php para verificar a sua situação com relação à
isenção do pagamento da taxa de inscrição.
4.7. Não haverá recurso contra o indeferimento de pedido de isenção do pagamento da
taxa de inscrição.
4.8. O candidato com pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição não deferido
deverá realizar a sua inscrição cumprindo os prazos, condições e exigências constantes
neste edital.
5. DAS PROVAS
5.1. A seleção constará de duas etapas: prova didática, com caráter eliminatório, com
peso 5, que será gravada e exame dos títulos, com caráter classificatório, com peso 5.
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