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1. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO PARA TITULAR-LIVRE 
 
1.1 As inscrições para o concurso público, cargo isolado de Professor de Magistério Superior, 
Denominação: Titular Livre - Classe: E - Área de Conhecimento: Matemática - subáreas: Álgebra, 
Análise, Geometria, Topologia e/ou Probabilidade deverão ser efetuadas pessoalmente pelo 
interessado, ou por procurador devidamente constituído, nos dias úteis do período de 27 de março de 
2017 a 26 de maio de 2017, no horário das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00 no endereço: 
Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, localizado no Campus Universitário Darcy 
Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC) Ala Centro, Gleba A, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70910-900. 
 
1.2 Poderão inscrever-se candidatos residentes no Brasil ou no exterior. 
 
1.3 No ato da inscrição deverão ser entregues cópias e originais para conferência, dos seguintes 
documentos: 

 
1.3.1 Comprovante original do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 277,90 (duzentos e 
setenta e sete reais e noventa centavos), que deve ser gerada no website: 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, seguindo a ordem de identificação abaixo. 
Todos os candidatos devem realizar o pagamento através da Guia de Recolhimento da União (GRU): 

 
Unidade Gestora: 154040 
Gestão: 15257 - Fundação Universidade de Brasília 
Código de Recolhimento: 28838-1 - Serviços de Estudos e Pesquisa 
Ao clicar em avançar será requerido o Número de Referência 
Número de Referência: 4376 
Competência: preencher o mês corrente 
Vencimento: preencher o dia, mês e ano corrente 
CNPJ ou CPF do contribuinte: informar o CPF do candidato 
Nome do Contribuinte: digitar o nome do candidato 
Valor Principal: digitar R$ 277,90 
Valor Total: digital: R$ 277,90 

 
1.3.2 Ficha de inscrição que deverá, obrigatoriamente, ser assinada pelo candidato - 
http://www.dgp.unb.br/concursos 

 
1.3.3 Cópia de Documento de Identidade, Cópia do CPF/RNE/Passaporte, Cópia do Título de Eleitor e 
dos comprovantes da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral fornecida pelo TSE e Certificado 
de Reservista quando couber. 
 
1.3.4 Memorial e plano de trabalho em 6 (seis) vias, juntamente com a documentação comprobatória do 
memorial em uma via. 

 
1.4 Terão as inscrições homologadas pela Comissão do Concurso apenas os candidatos que 
apresentarem a documentação exigida dentro do prazo previsto no item 4.1 do Edital de abertura do 
concurso. 
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