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CONDIÇÕES GERAIS:
1. A seleção simplificada visa a selecionar candidatos para o

cargo de Professor Substituto para desenvolver atividades de Do-
cência de nível superior na Universidade de Brasília.

2. O prazo de validade da seleção será de 1 (um) ano a partir
da data de publicação do edital de homologação do resultado final da
seleção, podendo ser prorrogado por igual período.

3. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.concursos.unb.br, no qual o candidato deverá acompanhar
todas as fases da seleção simplificada.

4. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Con-
dições Gerais, publicado no DOU n. 14, de 21 de janeiro de 2016,
Seção 3, páginas 20 a 21, que o candidato, ao se inscrever para a
seleção simplificada, declara ter conhecimento.

CARLOS VIEIRA MOTA
Decano

EDITAL No- 382, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB tor-
na público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura, destinado a selecionar candidatos por meio de seleção sim-
plificada para a contratação de PROFESSOR VISITANTE/VISITAN-
TE ESTRANGEIRO nas condições e características a seguir:

Área: Exatas / Requisito Básico: Doutorado em Ciência de
Materiais, Física ou Química, há no mínimo, 2 (dois) anos, ser do-
cente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área, e ter
produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 (cinco)
anos, conforme estabelece o parágrafo 7°, do artigo 2º, da lei n.
8.745/93. / Unidade de Lotação: Faculdade UnB Planaltina. / Email:
grhfup@unb.br / Regime de Trabalho: 40 horas. / Remuneração: R$
5.742,14 (Cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e catorze
centavos). / Vaga: 1 (uma) e formação de cadastro de reserva. /
Período de Inscrição: de 11 de dezembro de 2017 a 05 de janeiro de
2018. / Base Legal: Lei 8.745/93, com alterações introduzidas pela
Lei n. 9.849, de 26/10/99, Lei n. 12.425, de 17/06/2011, Lei n.
12.772/2012, de 28/12/2012, e redação dada pelo Decreto nº 7.485,
de 18/05/2011.

CONDIÇÕES GERAIS:
1. A seleção simplificada visa a selecionar candidatos para o

cargo de Professor Visitante/Visitante Estrangeiro para desenvolver
atividades de Docência de nível superior na Universidade de Bra-
sília.

2. O prazo de validade da seleção será de 1 (um) ano a partir
da data de publicação do edital de homologação do resultado final da
seleção, podendo ser prorrogado por igual período.

3. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.concursos.unb.br, no qual o candidato deverá acompanhar
todas as fases da seleção simplificada.

4. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Con-
dições Gerais, publicado no DOU n. 14, de 21 de janeiro de 2016,
Seção 3, páginas 20 a 21, que o candidato, ao se inscrever para a
seleção simplificada, declara ter conhecimento.

CARLOS VIEIRA MOTA
Decano

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 47, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre, no uso de suas atribuições, torna
público que estarão abertas no período de 14 de novembro a 04 de
dezembro de 2017, as inscrições para o Concurso Público de Títulos
e Provas destinado ao preenchimento do cargo de docente Titular-
Livre constante do Quadro de Pessoal Permanente, conforme Lei nº.
8.112, de 11/12/1990; Lei nº. 10.741, de 01/10/2003; Decreto nº
6.944, de 21/08/2009; Decreto n° 7.485, de 18/05/2011; Lei nº.
12.772, de 28/12/2012; Lei 12.863, de 24/09/2013; Portaria MEC nº.
490, de 04/06/2014, publicada no DOU de 05/06/2014, mediante
autorização da Portaria do MPOG nº 159, de 21/05/2014, publicado
no DOU de 22/05/2014; e Resolução do Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão nº 42/2014 e alterações realizadas pela Resolução
14/2015 do Conselho Universitário, mediante as condições estabe-
lecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores do Concur-
so.

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Os horários divulgados neste Edital e em publicações

futuras observam o horário oficial de Brasília/DF.
1.2 A divulgação oficial das informações referentes a este

concurso dar-se-á pela divulgação no endereço eletrônico
https://www.ufcspa.edu.br/index.php/concursos-docentes e no Diário
Oficial da União (DOU).

1.3 O cronograma do concurso público dar-se-á de acordo
com o previsto no item 16. O cronograma para realização das provas
será divulgado em até 30 (trinta) dias após a publicação deste Edital
no DOU.

1.4 O concurso público será regido por este edital e exe-
cutado pelos membros da Comissão Administrativa e Comissão Exa-
minadora, previstas nos itens 12.2 e 12.3 deste edital.

1.5 O Concurso Público de que trata este Edital será cons-
tituído das seguintes provas:

a) Prova Dissertativa;
b) Defesa de Memorial;
c) Defesa da Proposta de Plano de Trabalho a ser desen-

volvido na UFCSPA;
d) Prova Oral (Conferência); e
e) Exame de Títulos.
1.6 Durante o período de 36 (trinta e seis) meses a contar da

data de início do exercício, o servidor será submetido a processo
avaliativo de desempenho para fins de estabilidade no cargo, con-
forme normas da UFCSPA.

1.7 Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Re-
gime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas Federais (Lei 8.112, de 11 de dezembro de
1990, e alterações).

1.8 O prazo para a impugnação de itens deste edital, por
qualquer cidadão, é de 10 (dez) dias úteis após sua publicação no
Diário Oficial da União, por meio da abertura de processo admi-
nistrativo contendo os motivos da solicitação no setor de Protocolo da
UFCSPA. Não caberá recurso administrativo contra a decisão acerca
da impugnação.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

EDITAL Nº 163, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ABC (UFABC), nomeado por Decreto da Presidência da Re-
pública de 31 de janeiro de 2014, publicado no Diário Oficial da
União (DOU), Seção 2, página 1, de 3 de fevereiro de 2014, no uso
de suas atribuições, RESOLVE:

1. Homologar o resultado final do processo seletivo sim-
plificado para contratação de professor visitante referente ao Edital nº
203/2016, de 30.08.2016, publicado no DOU nº 168, de 31.08.2016,
Seção 3, página 52, área: Matemática, subárea: Ensino de Mate-
mática, 01 (uma) vaga.

- Não houve candidatos aprovados
2. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados,

EXPEDE o presente Edital.

KLAUS WERNER CAPELLE

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

ASSESSORIA DE COOPERAÇÕES INSTITUCIONAIS
E CONVÊNIOS

EXTRATO DE ADESÃO

PROCESSO: 23006.002506/2017-55; ESPÉCIE: Termo de Adesão nº
09/2017 - Programa de Parcerias - Edital de Chamamento nº 01/2017
- SUGEPE, celebrado entre a UFABC - CNPJ 07.722.779/0001-06, e
a Miriane de Avila Pereira Silva 06937197616- CNPJ
28.474.167/0001-03; OBJETO: 15% nas mensalidades para grupos de
3 a 5 alunos + 100% de desconto na matrícula + duas horas/aula
experimentais gratuitas aos servidores da UFABC e/ou seus depen-
dentes e familiares. VALOR: Sem valores envolvidos. Vigência:
10/11/2017 a 10/11/2018. Data da assinatura: 09/11/2017. SIGNA-
TÁRIOS: UFABC - Superintendente de Gestão de Pessoas - Maurício
Bianchi Wojslaw; pela Miriane de Avila Pereira Silva 06937197616 -
representante legal - Miriane de Avila Pereira Silva.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ACRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo de Cooperação técnica tem por objeto o
prazo de vigência do referido termo de cooperação até o dia 31 de
dezembro de 2018, constante através do processo administrativo nº
23107.018669/2017-11. DA VIGÊNCIA O presente termo ficará
prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2018. DA AUTORIZAÇÃO
Processo: 23107.018669/2017-11.

2 - DA VAGA, DA LOTAÇÃO, DO EXERCÍCIO DO CARGO
2.1 O cargo a ser provido será exercido no regime de 40 horas, com Dedicação Exclusiva (DE), com lotação do Departamento de Ciências Básicas da Saúde e atuação em todos os cursos da Universidade

Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, conforme disposto no quadro abaixo:

Va g a s Departamento Área de conhecimento Regime de Trabalho Classe Requisitos Específicos Taxa de Inscrição Processo
01 Ciências Básicas da Saúde Bioquímica 40 horas - Dedicação Exclusiva

(DE)
Cargo Isolado de Titular-Livre do
Magistério Superior

Título de Doutor ou equivalente
na área de Ciências Biológicas ou
Ciências da Saúde.

R$ 485,00 23103.004205/2017-68

2.1.1 Das atribuições para os ocupantes dos cargos de Pro-
fessor de Magistério Superior:

a) Elaborar, aplicar e acompanhar o planejamento das ati-
vidades de ensino, em observação aos objetivos de ensino da UFCS-
PA ;

b) Utilizar metodologias de ensino condizentes com as dis-
ciplinas sob sua responsabilidade e os objetivos dos Projetos Pe-
dagógicos dos Cursos;

c) Estimular e promover pesquisas e atividades de extensão à
Comunidade;

d) Participar de Comissões e atividades administrativas para
as quais for convocado, indicado ou eleito;

e) Atualizar-se constantemente, por meio da participação em
capacitações pedagógicas, congressos, palestras, visitas técnicas, es-
tudos, entre outros;

f) Participar da elaboração e execução de Núcleos Temáticos
Multidisciplinares, colaborando com a integração entre o ensino, a
pesquisa e a extensão no âmbito da UFCSPA;

g) Exercer outras atribuições previstas no estatuto e regi-
mento da UFCSPA, assim como na legislação pertinente à Carreira do
Magistério Superior para o cargo de Professor Titular-Livre do Ma-
gistério Superior.

2.1.2 Após investidura no cargo, o candidato poderá atuar,
conforme designação do Departamento Acadêmico ou Pró-Reitoria de
Graduação, em outras disciplinas correlatas oferecidas e não somente
naquelas que são objeto deste concursoDas atribuições para os ocu-
pantes dos cargos de Professor de Magistério Superior.

3 - DA REMUNERAÇÃO E DESCRIÇÃO DO CARGO
3.1 A remuneração inicial bruta para o cargo de professor

constante neste Edital é composta pelo vencimento básico (VB) e
retribuição por titulação (RT).

3.2 A remuneração inicial bruta para o cargo de professor
Titular-Livre da Carreira do Magistério Superior, com titulação de
Doutor em regime de Dedicação Exclusiva (DE), seguirá o quadro
abaixo:

I - Carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais - DE

Ti t u l a ç ã o Vencimento Básico
(VB)

Retribuição por Titu-
lação (RT)

To t a l

Doutorado R$ 8.119,08 R$ 11.321,40 R$ 19.440,48

3.2.1 O cargo de Professor de Magistério Superior é regido
pela Lei nº. 12.772, de 28 de dezembro de 2012 e suas alterações
posteriores.

3.2.2 As atividades referentes ao cargo docente envolvem a
atuação em ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas,
conforme a necessidade da instituição expressa em plano departa-
mental a ser deliberado pelo Departamento de lotação do servidor.

4 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA
NO CARGO E DA POSSE

4.1 O ingresso no Cargo Isolado de Professor Titular-Livre
do Magistério Superior ocorrerá na classe e nível únicos, mediante
aprovação no concurso público de provas e títulos.

4.2 Serão exigidos para a investidura no cargo público:
a) Ser aprovado no concurso público;

b) Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos
direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição
Federal;

c) Estar em gozo dos direitos políticos;
d) Estar quite com as obrigações militares, em caso de can-

didato do sexo masculino;
e) Estar quite com as obrigações eleitorais;
f) Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo,

conforme item 2 deste edital;
g) Ter idade mínima de 18 anos completos na data da pos-

se;
h) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições

do cargo;
i) Apresentar atestado médico comprovando aptidão, física e

mental, para o exercício do cargo, mediante avaliação realizada por
profissional médico credenciado;

j) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade
incompatível com a investidura em cargo público federal, prevista no
artigo 137, Parágrafo Único, da Lei n°.8.112/90;

k) Não acumular cargos, empregos e/ou funções públicas,
exceto nos casos previstos na Constituição Federal e legislação vi-
gente, assegurada a hipótese de opção dentro do prazo estabelecido
para a posse, previsto no § 1º do art. 13 da Lei n°.8.112/90;

l) Não receber proventos de aposentadoria que caracterizem
acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal;

m) Cumprir as determinações deste edital;


