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QUADRO VII
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO INDÍGENA 2016

D ATA ETAPAS DO PSI
02/09 (sexta-feira) Publicação do edital
02/09 a 03/10 Divulgação do edital
17/10 a 27/10 Inscrições

(as inscrições manuais serão recebidas até o dia 25 de outubro)
0 6 / 11 Produção de Texto Escrito
07/11 a 12/11 Entrevista
07/11 a 11/11 Comprovação de exercício docente em escola indígena
3 0 / 11 Publicação da lista de aprovados
04/01 a 10/01/2017 Matrícula
11 / 0 1 / 2 0 1 7 Início das aulas

9.8. Salvo o caso de Prova Escrita e Entrevista, todas os períodos de datas que exigirem atendimento presencial deverão ter
desconsiderados os finais de semana, assim como, os dias facultados e ou feriados, e o horário de atendimento será aquele do expediente
normal, ou seja, das 8h às 12h, pela manhã, e das 14h às 18, pela tarde, não havendo atendimento noturno.

ELIANE SUPERTI

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2016 UASG 154032

Número do Contrato: 38/2015. Processo: 23103004457201525. PRE-
GÃO SISPP No- 38/2015. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DE -CIENCIAS DA SAUDE DE P. CNPJ Con-
tratado: 07682995000167. Contratado : AZTECA-SERVICOS PRO-
FISSIONAIS LTDA- ME. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do
contrato original pelo período de 12 meses. Fundamento Legal: Lei
Federal 8666/93 . Vigência: 05/10/2016 a 04/10/2017. Data de As-
sinatura: 01/09/2016.

(SICON - 08/09/2016) 154032-15270-2016NE800001

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 1/2016

A UFCSPA através de sua CPL torna público o resultado de
julgamento da habilitação do certame em epígrafe. Analisada a do-
cumentação a CPL decidiu pela habilitação das empresas Construtec
Const Ltda, DG Eng. e Constr. Ltda, Fagundes Inst. Ind. Ltda e
Markfer Eng. Ltda. As demais participantes restaram inabilitadas con-
forme Ata nº02/2016 anexada aos autos do Processo.

LUCIANA PIERRY DUERREWALD
Presidente da Comissão

(SIDEC - 08/09/2016) 154032-15270-2016NE800001

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DA GRANDE DOURADOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 2/2016 UASG 154502

Processo: 23005003231201515 . Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços de controle de insetos, animais
sinantrópicos (desinsetização, descupinização, desratização e escor-
pião), parasitológicos (cupins de madeira e dos mulunduns - cupins de
jardim) em ambientes internos e externos das sedes da UFGD. Total
de Itens Licitados: 00004. Edital: 09/09/2016 de 08h00 às 11h00 e de
13h às 16h00. Endereço: Rua José Rosa Góes, 1761 Vila Progresso -

DOURADOS - MS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/154502-05-2-2016. Entrega das Propostas: a partir de 09/09/2016
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/09/2016 às 09h00 n site www.comprasnet.gov.br. Informações Ge-
rais: Senhores Licitantes, queirm por gentileza fazer cotação con-
forme especificações e exigências do edital e seus anexos.

PAULO MARCELO CANAZZA DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 08/09/2016) 154502-26350-2016NE800126

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº 64/2016 - UASG 154502. Processo: 23005003594201631. Objeto:
Cessão de espaço físico para realização do concurso público do
IFMS. Total de itens: 0001. Fundamento Legal: Art. 25, caput da Lei
8.666/93 de 21/06/1993. Justificativa: Formalização de cedência de
espaço para aplicação de prova. Declaração de inexigibilidade em
08/09/2016. LUIZ MARIO DE ARRUDA JUNIOR. Chefe da Di-
visão de Compras. Ratificação em 08/09/2016. VANDER SOARES
MATOSO. Pró-Reitor de Administração. Valor Global da Receita: R$
2.667,75. CNPJ CESSIONÁRIA 08.186.006/0001-07: ASSESSORIA
BRASILEIRA DE CONCURSOS - ABCON.

CENTRO DE SELEÇÃO

EDITAL No- 9, DE 6 DE SETEMBRO DE 2016
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR

SUBSTITUTO UFGD 2016/2

A COORDENADORIA DO CENTRO DE SELEÇÃO
(CCS) da UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
(UFGD), no uso de suas atribuições legais, considerando a Portaria no

722, de 15/07/2016, que atribui à CCS a competência para gerenciar
processos seletivos da UFGD, e o contido no Processo no

23005.002638/2016-14, torna pública a abertura de inscrições para o
Processo Seletivo Simplificado visando à seleção de candidatos a
Professor Substituto, por tempo determinado, nos termos da Lei no

8.745/1993 e suas alterações; do Decreto no 6.944/2009; da Portaria
MEC no 243/2011; da Orientação Normativa SRH/MP no

494/2009/COGES/DENOP/SRH/MP; da Orientação Normativa
SRH/MP no 05/2009 e da Resolução COUNI no 034/2007.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1.O processo seletivo será regido por este Edital e pla-

nejado, coordenado e executado pela CCS e pelas comissões ins-
tituídas, sob a supervisão da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)
da UFGD, sendo realizado no município de Dourados, estado de
Mato Grosso do Sul.

1.2. Todos os horários estabelecidos, ou os que a Comissão
Especial de Seleção (COES) vier a estabelecer, terão como referência
o horário oficial do estado de Mato Grosso do Sul.

1.3. Os procedimentos e os instrumentos de avaliação serão
norteados pela Resolução COUNI no 034, de 29 de março de 2007.

1.4. O processo seletivo de que trata este Edital será rea-
lizado com a aplicação de dois tipos de provas, realizadas na seguinte
ordem: Prova Didática, de caráter eliminatório e classificatório; e
Prova de Títulos, de caráter classificatório.

1.5. O candidato será avaliado COES que será instituída pela
PROGRAD, após a indicação dos membros pela Direção da unidade
acadêmica, e os resultados divulgados na página do processo seletivo
na data prevista no Anexo II deste Edital.

1.6. A divulgação oficial das informações referentes a este
processo seletivo dar-se-á pela publicação de editais, no mural da
unidade acadêmica e na página do processo seletivo:
cs.ufgd.edu.br/professor-substituto/2016.

1.7. O acompanhamento de editais, avisos e comunicados
referentes a este processo seletivo é de responsabilidade exclusiva do
candidato.

1.8. A inscrição do candidato implica ciência e tácita acei-
tação das normas e das condições estabelecidas neste Edital, às quais
não poderá alegar desconhecimento.

1.9. A distribuição das vagas e dos requisitos básicos exi-
gidos, por área e unidade de acadêmica, constam do Anexo II deste
Edital.

1.10. Os locais de inscrição, de informações e de atendi-
mento de cada unidade de acadêmica constam do Anexo I deste
Edital. Sendo:

a) a Faculdade de Direito e Relações Internacionais (FADIR)
situada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 2.100, Jardim da Figueira, CEP
79824-140, Dourados-MS;

b) a Faculdade de Educação a Distância (EaD) situada na
Rua Benjamim Constant, nº 685, Centro, CEP 79803-040, Dourados-
MS;

c) e as demais unidades acadêmicas, que funcionam nos
blocos de suas respectivas faculdades, localizadas na Unidade II, na
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal 364,
CEP 79804-970, Dourados-MS.

1.11. A CCS fica situada na sala 504, na Unidade I da
UFGD, localizada na Rua João Rosa Góes, 1.761, Vila Progresso,
Caixa Postal 322, CEP 79825-050, Dourados-MS.

2. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
2.1. Poderão se inscrever candidatos brasileiros (natos ou

naturalizados) ou estrangeiros com visto permanente, desde que não
tenham sido professores substitutos ou temporários em Instituições
Federais de Ensino Superior (IFES) ou que não tenham trabalhado,
com contrato temporário, em outro órgão federal, nos últimos 24
(vinte e quatro) meses anteriores à data deste Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição neste processo seletivo deverá ser feita nos

locais de inscrição e horários indicados no Anexo I deste Edital, com
estrita observância das normas editalícias, no período estabelecido no
Anexo III/Cronograma deste Edital, sob inteira responsabilidade do
candidato.

3.2 O período de inscrições está dividido em 3 (três) pe-
ríodos distintos de acordo com a titulação exigida:

a) no primeiro período as inscrições, são EXCLUSIVAMEN-
TE para candidatos portadores do título de doutor;

b) no segundo período as inscrições, são para candidatos
portadores do título de Mestre;

c) no terceiro período as inscrições, são para candidatos com
a titulação mínima de especialista.

3.2.1. Caso não haja inscritos para as vagas na titulação
exigida, as inscrições serão reabertas com redução da exigência da
titulação nas mesmas áreas de formação descritas na titulação exigida
no Anexo II deste Edital.

3.2.2. Os requisitos mínimos exigidos para inscrição no se-
gundo ou no terceiro período de inscrição não veda a possibilidade de
que os candidatos com titulação superior (doutor ou mestre) possam
se inscrever no certame, desde que atendam as áreas de conhecimento
citadas e a titulação máxima especificada em edital.

3.2. As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente ou por
meio de procuração simples, com firma reconhecida do outorgante,
acompanhada da cópia do documento de identidade do procurador
o u t o rg a d o .

3.3. O candidato, ao fazer a sua inscrição, deverá:
3.3.1. ler cuidadosamente este Edital e aceitar as condições

descritas neste;
3.3.2. apresentar os documentos a seguir relacionados em

envelope A4:
a) requerimento de inscrição, disponível na página do pro-

cesso;
b) diploma de graduação e de pós-graduação devidamente

registrados e reconhecidos pelo MEC, no caso de curso superior
realizado no Brasil. No caso de títulos obtidos no exterior, anexar
cópia autenticada do título já revalidado - cópia e original em ambos
os casos;

c) carteira de identidade ou, no caso de estrangeiro, o Re-
gistro Nacional de Estrangeiro (RNE) e o Passaporte - cópia e ori-
ginal;

d) cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) - cópia e
original;

e) título eleitoral, dispensado no caso de estrangeiro - cópia
e original;

f) certidão de quitação eleitoral obtida por qualquer cartório
eleitoral ou pela Internet: www.tse.gov.br (para brasileiros);

g) comprovante de quitação com o serviço militar (para os
homens), dispensado no caso de estrangeiro - cópia e original;

h) currículo lattes, com os comprovantes correspondentes,
conforme tabela de títulos (disponível na página do processo) (dis-
ponível para preenchimento no site: http://www.cnpq.br) - cópia e
original dos comprovantes;

i) declaração de impedimentos (disponível na página do pro-
cesso) de que não possui impedimentos legais para firmar imedia-
tamente o contrato. Caso o candidato possua vínculo empregatício,
deverá apresentar declaração do órgão a que ele esteja vinculado
identificando o cargo, a carga horária semanal (horário de início e
término), sua natureza (nível superior, médio, intermediário de apoio,
operacional, básico ou seus equivalentes) e, ainda, se exerce cargo de
direção, função comissionada, função gratificada ou de natureza si-
m i l a r.

3.4. 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, ou, na
falta desses documentos, apresentar declaração em formulário pró-
prio, disponibilizado na página do processo seletivo, de que os en-
tregará no ato de assinatura do contrato. Nesse último caso, o for-
mulário deverá estar acompanhado de declaração do Programa de
Pós-Graduação ao qual o candidato está vinculado, contendo a data
prevista para o término do curso de pós-graduação.

3.4.1. A apresentação de declaração em formulário próprio,
conforme especificado no item anterior, não valerá para fins de pon-
tuação de títulos.

3.5. O candidato será dispensado de apresentar o documento
constante da letra "d", se na cédula de identidade ou CNH constar o
número do CPF de forma legível.

3.6. Não serão aceitos documentos transmitidos via fax, pos-
tal ou correio eletrônico.

3.7. Não serão aceitos pedidos de inscrição incompletos
quanto à documentação nem em caráter condicional, sob pena de
exclusão do candidato.

4. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA

4.1. Considera-se Pessoa com Deficiência (PCD) aquela que
se enquadra nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto nº
3.298/1999 e suas alterações, bem como na Súmula nº 377, do
STJ.

4.2. As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das
prerrogativas que lhes são facultadas pelo artigo 37, inciso VIII, da
Constituição Federal/1988, pelo artigo 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/1990,
pelo artigo 37, do Decreto nº 3.298/1999, têm assegurado o direito de
se inscrever neste processo seletivo, em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, ao horário e ao local de
aplicação das provas, e à nota mínima exigida.

4.3. O candidato com deficiência poderá concorrer a qual-
quer vaga oferecida neste processo seletivo cujas atribuições sejam
compatíveis com a sua deficiência ou às vagas de reserva assinaladas
no Anexo II deste Edital.

4.4. O candidato que não seja deficiente e que se inscrever
para as áreas contempladas por vagas de reserva, concorrerá ciente de
que independentemente da classificação geral que obtenha no pro-
cesso seletivo será assegurada a vaga ao candidato com deficiência
aprovado em melhor classificação.
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4.5. O candidato com deficiência deverá declarar, quando da
inscrição, que deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos
com deficiência.

4.6. O candidato com deficiência que desejar concorrer às
vagas reservadas deverá entregar, no ato da inscrição, o original ou a
cópia autenticada de laudo médico comprovando a deficiência, emi-
tido por especialista na área da sua deficiência nos últimos de 12
meses, obedecendo às seguintes exigências:

a) constar o nome e o número do documento de identificação
do candidato;

b) constar o nome, o número do registro no Conselho Re-
gional de Medicina (CRM) e assinatura do médico responsável pela
emissão do laudo;

c) descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência, bem
como a sua causa provável, com expressa referência ao código cor-
respondente da Classificação Internacional de Doenças (CID);

d) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de
próteses ou adaptações.

4.7. O laudo médico original ou cópia autenticada em car-
tório, entregue pelo candidato não será devolvido, assim como não
serão fornecidas cópias desse documento.

4.8. O candidato com deficiência que não entregar o laudo
médico, ou apresentar um que não atenda às exigências deste Edital,
não poderá concorrer às vagas reservadas, ficando impossibilitado,
também, de posteriormente, alegar essa condição para reivindicar
qualquer garantia legal no processo seletivo.

4.9. A Pessoa com Deficiência (PCD) deverá requerer, no ato
da inscrição, condições diferenciadas e/ou necessárias para a rea-
lização do processo seletivo, indicando claramente quais os recursos
especiais necessários (equipamentos, materiais, etc.).

4.9.1. A solicitação de condições especiais será atendida obe-
decendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.

4.10. A não solicitação de que trata o item anterior implica a
sua não concessão no dia de realização das provas.

4.11. O candidato com deficiência, se aprovado, além de
figurar na lista de aprovados para as vagas de ampla concorrência na
área para a qual se inscreveu, terá seu nome constante da lista es-
pecífica de vagas reservadas.

4.12. As vagas destinadas aos candidatos com deficiência,
que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou
por reprovação no processo seletivo serão preenchidas pelos con-
correntes às vagas de ampla concorrência com estrita observância à
ordem de classificação.

5. DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO
5.1. O atendimento diferenciado consistirá em: acesso à mesa

para cadeirante, ensalamento térreo, espaço para amamentação.
5.2. O candidato que necessitar de atendimento diferenciado

deverá preencher, no momento da inscrição, o Requerimento de Aten-
dimento Diferenciado especificando as condições necessárias para
realizar a prova.

5.3. Ao candidato com deficiência - auditiva, física, mental e
visual - é assegurado o direito a condições especiais para prova
didática. Tais condições não incluem atendimento domiciliar, hos-
pitalar ou transporte.

5.3.1. Somente será concedido o atendimento diferenciado
àqueles candidatos que cumprirem o estabelecido neste Edital, ob-
servando-se os critérios de viabilidade e razoabilidade.

5.4. Será considerada pessoa com deficiência o candidato
que se enquadrar nas categorias constantes do artigo 4o, do Decreto no

3.298, de 20/12/1989, publicado no DOU de 21/12/1989, Seção 1,
alterado pelo Decreto no 5.296, de 02/12/2004, publicado no DOU, de
03/12/2004 na Seção 1.

5.5. Nos horários previstos para amamentação, exceto du-
rante a sessão pública de realização da prova didática, a candidata
lactante poderá dirigir-se a sala de amamentação, acompanhada de
uma fiscal.

5.6. O candidato que, por impedimento grave de saúde ve-
rificado na véspera da prova escrita, necessitar realizar essa prova em
condições especiais deverá solicitar a COES, mediante apresentação
do atestado médico, original e cópia, comprobatório de sua con-
dição.

6. DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO
6.1. A Comissão Especial de Seleção será composta de acor-

do com os artigos 5 e 6, da Resolução COUNI nº 34/2007, e di-
vulgada na data prevista no Anexo III deste Edital.

7. DAS PROVAS
7.1. As provas serão aplicadas na data estabelecida no Anexo

III deste Edital, na cidade de Dourados-MS, em horários e locais
estabelecidos em edital de convocação publicado na página do pro-
cesso seletivo.

7.1.1. A UFGD exime-se das despesas com viagens e estadas
dos candidatos para participação neste processo seletivo.

7.2. As provas didática e de títulos ocorrerão de acordo com
o estabelecido nos artigos 10 a 13, da Resolução COUNI nº
34/2007.

7.3. O sorteio de tema único com antecedência de, no mí-
nimo, 24 (vinte e quatro) horas do início da prova, dentre os cons-
tantes de uma lista de, no mínimo, 06 (seis) temas, referente a área
objeto da seleção, elaborado pela COES.

7.4. A prova didática será realizada em sessão pública, ex-
ceto para os demais candidatos concorrentes, com duração mínima de
40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos.

7.4.1. A prova didática será registrada pela COES por meio
de gravação de voz, sendo vedada a gravação pelo candidato, mas
podendo este, a qualquer tempo, dentro do prazo de validade do
concurso, requerer cópia dos áudios de sua apresentação.

7.4.2. O candidato que não cumprir o tempo mínimo de 40
(quarenta) minutos ou extrapolar o tempo máximo de 60 (sessenta)
minutos perderá 1,00 (um) ponto na média da prova didática, estando
esse tempo rigorosamente marcado.

7.4.3. Será descontado 0,5 (meio) ponto na média do can-
didato que não entregar aos membros da COES 03 (três) vias do
Plano de Aula da prova didática no início das atividades, após as-
sinatura da lista de presença da etapa.

7.4.4. Quando houver mais de um candidato para a prova
didática, no início da primeira apresentação, a COES procederá ao
sorteio para a sequência das aulas.

7.4.5. Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abor-
dagem e de apresentação do tema escolhido, sendo-lhe facultado o
uso de recursos audiovisuais.

7.4.6. Caberá ao candidato, no ato da inscrição, consultar a
secretaria do processo seletivo da unidade de lotação da vaga, qual
será o equipamento de projeção que estará disponível para a rea-
lização da prova didática.

7.4.7. O candidato que não comparecer para a prova didática,
no horário previsto, não terá outra oportunidade para realização des-
ta.

7.4.8. Será facultado à COES um período de até 20 (vinte)
minutos para arguição do candidato sobre o conteúdo da prova di-
dática.

7.4.9. Será considerado aprovado na prova didática o can-
didato que obtiver nota igual ou superior a 7,00 (sete).

7.5. A prova de títulos consistirá na avaliação dos itens do
quadro disponibilizado na página do processo, observando a pon-
tuação dos itens I, II e III do Quadro de Valores da Pontuação, sendo
computada, unicamente, a pontuação do título de maior valor entre
eles, conforme §1º, do artigo 12, da Resolução COUNI nº 34/2007.

7.5.1. Para comprovação de cursos de graduação e de pós-
graduação, devem ser apresentados diplomas devidamente registrados
expedidos por instituição oficialmente reconhecida.

7.5.2. Diplomas e certificados expedidos no exterior somente
serão considerados quando revalidados por instituição de ensino su-
perior do Brasil.

7.5.3. As declarações ou atestados de conclusão de curso de
Mestrado e Doutorado apresentados no ato de inscrição somente serão
considerados para fins de pontuação dos Títulos se acompanhados das
respectivas Atas de Defesa de Dissertação ou Tese, desde que estejam
reconhecidas e/ou homologadas por instâncias superiores da Insti-
tuição onde o candidato fez o curso.

7.5.4. Dos candidatos com titulação de Especialista, para fins
de pontuação de títulos, somente serão aceitos certificados, decla-
rações ou atestados de conclusão de Curso de Especialização.

7.6. A COES determinará e avisará os candidatos sobre o
horário e o local da sessão pública para apuração das notas dos
candidatos.

7.7. A nota final (NF) é determinada pela soma da média
obtida na prova didática (PD) com os pontos obtidos na prova de
títulos (PT): NF = PD + PT.

7.8. Em caso de empate na média final de classificação,
serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

a) maior nota obtida na prova didática;
b) maior titulação acadêmica;
c) maior tempo de docência no ensino superior;

d) maior idade do candidato (em observância ao Parágrafo
Único, do artigo 27, da Lei nº 10.471/2003 - Estatuto do Idoso).

7.8.1. Caso um ou mais dos candidatos empatados seja maior
de 60 (sessenta) anos, o critério da idade será utilizado em primeiro
lugar no desempate.

8. DOS RECURSOS
8.1. Havendo discordância quanto ao cumprimento deste

Edital ou em caso de inobservância de disposições legais ou re-
gimentais, os candidatos poderão formalizar recurso dirigido à PRO-
GRAD, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a divulgação do
resultado final.

8.1.1 O recurso deverá ser feito em forma de requerimento e
entregue no Protocolo Central da UFGD, Unidade I, situado na Rua
João Rosa Góes, nº 1.761, Vila Progresso, Dourados/MS, durante o
horário de expediente deste, das 7h às 11h e das 13h às 17h, de 2ª a
6ª feira, no período estabelecido no Anexo II deste Edital.

8.2. O recurso quanto ao indeferimento das inscrições deverá
ser dirigido à COES após a publicação no mural da unidade aca-
dêmica no prazo de 1 (um) dia útil.

8.2.1. O recurso deverá ser feito em forma de requerimento
e entregue no local de inscrição do processo seletivo no horário
estabelecido no Anexo I deste Edital.

8.3. Os recursos interpostos deverão ser julgados em até 1
(um) dia útil após o término do prazo estabelecido para sua for-
malização.

8.4. Os prazos para recursos não terão início nem se en-
cerrarão em dia não útil.

8.5. Não serão encaminhadas respostas individuais aos can-
didatos. Será disponibilizada a resposta ao recurso na página do
processo seletivo.

8.5.1. Será fornecida cópia do resultado do recurso aos re-
querentes que solicitarem por escrito diretamente à COES, no local de
inscrição estabelecido no Anexo I deste Edital.

8.6. Não serão aceitos recursos via fax, postal ou correio
eletrônico, tampouco recursos extemporâneos.

9. DOS IMPEDIMENTOS À CONTRATAÇÃO DO PRO-
FESSOR SUBSTITUTO

9.1. Estão impedidos de participar deste processo de se-
leção:

a) ocupantes de cargo público federal integrante da Carreira
de Magistério Superior ou de nível fundamental e médio (antigos 1º
e 2º graus) de que trata a Lei nº 7.596/1987, mesmo em licença para
tratamento de interesse particular e/ou qualquer outra licença;

b) ocupantes de cargo, emprego, ou função pública federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, abrangendo autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo
Poder Público, de categoria funcional de nível médio, que não seja de
natureza técnica ou científica, inclusive aposentados ou em licença
para tratamento de interesses particulares ou licença semelhante;

c) ocupantes de cargo, emprego ou função em regime de
dedicação exclusiva;

d) pessoas em situação de acumulação lícita que ultrapasse
sessenta horas semanais na soma do(s) vínculo(s) já existente(s) com
a carga horária do contrato de professor substituto;

e) pessoas que tenham sido contratadas nos termos da Lei nº
8.745/1993, nos casos em que não tenham decorridos 24 (vinte e
quatro) meses do encerramento do último contrato; e

f) pessoas que já detenham dois vínculos com o serviço
público, independentemente da soma das cargas horárias decorrentes
desses vínculos.

10. DO REGIME DE TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO
10.1. O professor substituto ficará sujeito a um dos regimes

de trabalho a seguir indicados:
a) 40 (quarenta) horas semanais, com obrigação de ministrar,

no mínimo, 12 (doze) e, no máximo, 20 (vinte) horas semanais em
sala de aula; ou

b) 20 (vinte) horas semanais, com obrigação de ministrar, no
mínimo, 8 (oito) e, no máximo, 12 (doze) horas semanais em sala de
aula.

10.2. Os professores substitutos ficarão sujeitos ao Regime
Geral de Previdência Social, na forma da Lei nº 8.647/1993.

11. DA REMUNERAÇÃO
11.1 A remuneração do contratado como professor substituto será composta pelo Vencimento Básico (VB), Auxílio-Alimentação (AA), Retribuição por Titulação (RT), fixada de acordo com a qualificação do

professor substituto no momento da contratação conforme quadro a seguir de acordo com a exigência contida por área.
Quadro I - Composição da Remuneração

Ti t u l a ç ã o Regime de Trabalho 20 Horas Regime de Trabalho 40 Horas
Vencimento Básico Retribuição por Titulação Remuneração Vencimento Básico Retribuição por Titulação Remuneração

Doutor R$ 2.129,80 R$ 1.107,89 R$ 3.147,69 R$ 2.968,78 R$ 2.457,52 R$ 5.426,30
Mestre R$ 2.129,80 R$ 506,41 R$ 2.636,21 R$ 2.968,78 R$ 1.039,90 R$ 4.008,68
Especialista R$ 2.129,80 R$ 163,61 R$ 2.293,41 R$ 2.968,78 R$ 391,11 R$ 3.359,89
Graduação R$ 2.129,80 ---- R$ 2.129,80 R$ 2.968,78 ---- R$ 2.968,78

Fonte: Dados fornecidos pela PROGESP em 02/09/2016.
11.2. A remuneração poderá ser acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) para a carga horária de 20 horas semanais e de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta

e oito reais) para a carga horária de 40 horas semanais, conforme legislação vigente.
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12. DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO
12.1 A relação de documentos, certidões e modelos de de-

claração, necessários para a contratação, será fornecida pela PRO-
GESP, após a publicação da contratação do candidato no DOU.

12.2. Documentos a serem entregues pelo convocado (so-
mente original):

a) certidão de nascimento ou casamento (ou de naturali-
zação);

b) comprovante de quitação com o serviço militar (reser-
vista), para homens, dispensado no caso de estrangeiro;

c) título eleitoral, dispensado no caso de estrangeiro;
d) carteira de identidade (ou registro nacional de estran-

geiro);
e) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
f) passaporte atualizado com visto de permanência que per-

mita o exercício de atividade laborativa no Brasil, se estrangeiro;
g) cartão do PIS/PASEP (trazer o mais antigo);
h) nº de conta bancária (cópia do cartão ou outro com-

provante onde conste o número da conta), no nome do servidor
contratado - em uma das instituições bancárias conveniadas; Obs.:
conta-salário ou conta corrente no nome do servidor, não aceitamos
conta poupança.

i) comprovante de endereço;
j) registro no conselho competente, quando exigido no edi-

tal;
k) Certidão de Regularidade junto ao órgão de classe, que

comprove a inexistência de condenação em relação ao exercício pro-
fissional;

l) diploma de Graduação na área exigida neste Edital;
m) diploma de Pós-Graduação e/ou na especialização/resi-

dência exigida neste edital OU Ata da Defesa acompanhada do His-
tórico Escolar, bem como da Certidão de Tramitação do diploma;

n) Certidão de Quitação Eleitoral obtida em qualquer Car-
tório Eleitoral e também pela Internet: www.tse.jus.br;

o) comprovante de plena regularidade fiscal (Certidão Con-
junta Negativa) perante a Fazenda Federal, disponível para impressão
no endereço eletrônico: www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATS-
P O / C e r t i d a o / C n d C o n j u n t a I n t e r / I n f o r m a N I C e r t i d a o . a s p ? Ti p o = 2 ;

p) comprovante de situação cadastral no CPF;
q) Certidão de Crime Militar Federal - expedida pela Au-

ditoria Militar por meio do site: www.stm.jus.br;
r) fotografia 3x4 ou 5x7 - 01 (uma) recente - (Obs.: colar no

formulário para cadastro SIAPE).
s) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), expedido em ter-

ritório nacional por Médico do Trabalho, em que ateste aptidão para
exercer a função de professor, com prazo não superior a 90 (noventa)
dias, contados da data de emissão.

12.3. Formulários e Declarações a serem entregues (pre-
enchidos) no momento da entrega dos demais documentos (modelo
próprio da UFGD):

a) declaração de acumulação de cargos; *Obs.: No caso de
acumulação lícita de cargos/empregos/funções públicas ou em caso de
atividade como autônomo ou particular, deverá apresentar declaração
do setor de Recursos Humanos do órgão ao qual possui vínculo
discriminando a espécie do cargo, a carga horária semanal e a jornada
de trabalho (dias da semana, horários de entrada e de saída), bem
como cópia do ato de nomeação/contratação.

b) declaração de demissão ou destituição de cargo em co-
missão;

c) declaração de gozo dos direitos políticos;
d) declaração de participação em gerência de empresa;
e) formulário para cadastro SIAPE;
f) formulário de autorização de acesso à Declaração de Ajus-

te Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física;
g) termo de responsabilidade;
h) declaração de dedicação exclusiva (se for o caso);
i) formulário para cadastro de dependentes; * Para cadastrar

dependentes: Carteira de Identidade (ou Certidão de Nascimento, se
criança) dos dependentes; e CPF; no caso de cônjuge há a neces-
sidade de certidão de casamento ou, sendo união estável, deverá
preencher o requerimento específico e anexar os documentos so-
licitados no requerimento.

j) declaração de não ser beneficiário do seguro desempre-
go;

l) requerimento para recebimento de auxílio alimentação.
13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
13.1. O contrato terá vigência de até (12) meses, de acordo

com a necessidade da UFGD e vigorará a partir da assinatura do
contrato.

13.2. Decorrido o prazo ajustado ou cessada a circunstância
excepcional, o contrato será resolvido.

13.3. De acordo com a necessidade da UFGD, há possi-
bilidade de prorrogação dos contratos de professor substituto desde
que o prazo não exceda 24 (vinte e quatro) meses.

14. DO CONTRATO
14.1. A classificação no processo seletivo não assegura ao

candidato o direito de ingresso automático, mas apenas a expectativa
de direito à contratação, ficando a assinatura do contrato condicio-
nada à observância das disposições da Lei no 8.745/1993, da rigorosa
ordem de classificação, do prazo de validade do processo seletivo e
do exclusivo interesse e conveniência da UFGD.

14.2. O contrato do professor substituto extinguir-se-á, sem
direito à indenização, nas seguintes situações:

a) por término do prazo contratual; ou
b) por iniciativa do contratado, que deverá ser comunicada

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
14.3. A extinção do contrato, por iniciativa da Universidade,

decorrente de conveniência administrativa, será comunicada por es-
crito e, nessa hipótese, o contratado fará jus ao pagamento de 50% do
que lhe seria devido até o fim do contrato, a título de indenização.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 A COES, designada por Instrução de Serviço da PRO-

GRAD, deverá providenciar a publicação no endereço eletrônico das
respectivas faculdades e no quadro de avisos das secretarias da Fa-
culdades e encaminhar à CCS para publicação no endereço
cs.ufgd.edu.br/professor-substituto/2016 o seguinte:

a) arquivo em formato texto da bibliografia sugerida e dos
temas para a prova didática

b) a versão escaneada do Termo de Divulgação do Local do
Sorteio do Ponto para a Prova Didática;

c) Convocação para a Prova Didática;
d) Atas de Sorteio de Ponto e da Classificação Final.
15.2. Serão contratados, com observância da ordem de clas-

sificação neste processo seletivo, apenas os candidatos necessários ao
preenchimento das vagas.

15.3. Dentro do número de vagas oferecidas, e com ob-
servância da classificação no processo seletivo, os candidatos serão
convocados a se apresentar à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
(PROGESP) da UFGD, situada a Rua Melvin Jones, 940, Jardim
América, Dourados/MS, munidos da documentação necessária rela-
cionada no item 12, para assinatura do contrato de prestação de
serviço, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
publicação da Portaria de Contratação no DOU.

15.4. Após análise da documentação, a PROGESP emitirá o
Termo de Apresentação para as Unidades Acadêmicas para que o
professor contratado inicie suas atividades.

15.5. A presente seleção terá validade de 180 (cento e oi-
tenta) dias a contar da data de publicação no DOU do edital de
homologação dos resultados, podendo, no seu período de validade,
serem contratados outros candidatos, desde que obedecida à ordem de
classificação dos aprovados.

15.6. Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação no processo seletivo, valendo, para
esse fim, a homologação do resultado publicada no DOU.

15.7. O candidato deverá manter atualizados os seus en-
dereços - físico e eletrônico - enquanto estiver participando deste
processo seletivo e no período subsequente, se aprovado. São de
inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não
atualização de seus contatos.

15.8. O currículo lattes do candidato desistente ou não clas-
sificado poderá ser retirado no local em que efetuou sua inscrição, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias após a divulgação dos resultados.

15.9. Os casos omissos serão resolvidos pela PROGRAD,
ouvidas a Assessoria Jurídica, quando couber.

Dourados-MS, 06 de setembro de 2016.

ALESSANDRA NARCISO SIMÃO

ANEXO I

LOCAIS DE INSCRIÇÃO E DE INFORMAÇÕES

Unidade Acadêmica Local de inscrição Te l e f o n e / E - m a i l Horário Contato
Faculdade de Educação a Distância (EaD) Prédio EAD (67) 3410-2656

direçãoeadufgd@ufgd.edu.br
07h30min às 11h e das
13h30min às 17h

Edileuza Alves Martins e Tania Jucilene Vieira Vilela

Faculdade de Comunicação, Artes e Letras
( FA C A L E )

Bloco FACALE - Laboratório de Informática I, Sala 23 (67) 3410-2010
thiagomarinho@ufgd.edu.br

das 08h às 12h Thiago Marinho de Oliveira

Faculdade De Administração, Ciências
Contábeis e Economia (FACE)

Bloco FACE - Áreas Administração Geral;
Fundamentos da Administração e Produção e Logística

(67) 3410-2046
administracao@ufgd.edu.br

das 14h às 17h e das 19h às
21h

André Augusto Sippel da Silva

Bloco FACE - Área Contabilidade Societária e Contabilidade Ge-
ral

(67) 3410-2046
luizmurari@ufgd.edu.br

das 14h às 17h e das 19h às
21h

Luiz Garcia Murari

Bloco FACE - Área Teoria Econômica e Economia (67) 3410-2046
economia@ufgd.edu.br

13h30min às 17h e das 19h
às 21h

Ariane Morales Moreti

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia
( FA C E T )

Bloco da FACET (67) 3410-2070 ou 3410-2072
facet@ufgd.edu.br

7h às 11h e das 13h às 17h Bruno Tayson de Lima Oliveira

Faculdade de Direito e Relações Interna-
cionais (FADIR)

Secretaria do Curso de Relações Internacionais (67) 3410-2464
secri@ufgd.edu.br

das 14h às 17h30min e das
19h às 21h30min

Deusdete Junior Santos

Faculdade de Educação (FAED) Bloco FAED- Prédio de Laboratórios de Educação Física (67) 3410-2124
davidperin@ufgd.edu.br

das 13h30 às 16h30 David Alan Perin

Faculdade de Engenharia (FAEN) Bloco FACET/FAEN - Área Construção Civil (67) 3410-2162/3410-2166
coordenacaoengcivil@ufgd.edu.br

das 08h às 11h e das 13h às
15h

Renato de Freitas Rosa

Bloco FACET/FAEN - Área Ciência e Tecnologia de Alimentos (67) 3410-2160/2162
faen@ufgd.edu.br

das 8h às 11h e das 13h às
15h

Elaine Rodrigues Soares
Maria Aparecida Barbosa Moreira

Faculdade Intercultural Indígena (FAIND) Bloco FAIND - Fundamentos de Educação Escolar Indígena (67) 3410-2620
faind@ufgd.edu.br

das 8h às 11h e das 13h às
16h

Vera Lúcia Pael dos Santos

Bloco FAIND - Ensino de Física Aplicado à Educação do Cam-
po

Oscar Frank Junior

Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) Bloco da administração da FCA (67) 3410-2353
secretariagraduacaofca@ufgd.edu.br

das 8h às 11h e das 13h às
16h

Fauzer da Silva Vestena

Faculdade de Ciências Biológicas E Am-
bientais (FCBA)

Bloco da FCBA (67) 3410-2194
alessandrafequetia@ufgd.edu.br

das 7h30 às 10h30 e das 13
às 15h

Alessandra Fequetia Freitas

Faculdade de Ciências Humanas (FCH) Bloco FCH - Área Ciência Política (67) 3410-2265
fch@ufgd.edu.br

das 07h30 às 12h e das 13h
às 16h30

Gilson Carlos Visú

Bloco FCH - Áreas Geografia Humana e História Social (67) 3410-2268
igornogueira@ufgd.edu.br

das 14h às 17h30 e das
18:30h às 22:00h

Igor Nogueira

Bloco FCH - Áreas da Psicologia (67) 3410-2269
psicologia@ufgd.edu.br

das 8h às 11h e das 13h às
16h

Barbara Lube

Bloco FCH - Área Psicologia Cognitiva (67) 3410-2269
psicologia@ufgd.edu.br

das 8h às 11h e das 13h às
16h

Angelo Luiz de Lima Tetilia

Bloco FCH - Área Sociologia (67) 3410-2269
cienciassociais@ufgd.edu.br

das 8h às 11h e das 13h às
16h

Gilson Carlos Visú

Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) Bloco FCS (67) 3410-2321
cadfcs@ufgd.edu.br

das 8h às 10h Magna Lourdes Lisboa Dietrich e Célia Garcia de
Deus
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ANEXO II
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E ÁREA DE FORMAÇÃO POR UNIDADE ACADÊMICA

Unidade Aca-
dêmica

N o de
vagas

Áreas/
subárea

Classe/Carga Horária Titulação Exigida

EAD 1 Estudos Linguísticos Assistente A - 40h Mestrado em Linguística/Estudos Linguísticos ou Linguística Aplicada ou Educação de Surdos; com graduação em Letras/LIBRAS (Licenciatura ou Bacharelado) ou
Letras (Licenciatura) ou Pedagogia (Licenciatura) com certificado de proficiência em LIBRAS para o Ensino Superior, obtido por meio de exame promovido pelo
Ministério da Educação - PROLIBRAS.

1 Estudos Linguísticos Adjunto A - 20h Doutorado em Linguística/Estudos Linguísticos ou Linguística Aplicada ou Educação de Surdos; com graduação em Letras/LIBRAS (Licenciatura ou Bacharelado) ou
graduação em Letras (Licenciatura) ou Pedagogia (Licenciatura) com certificado de proficiência em LIBRAS para o Ensino Superior, obtido por meio de exame
promovido pelo Ministério da Educação - PROLIBRAS.

FA C A L E 1 Literatura Assistente A - 40h Mestrado em Literatura ou Teoria da Literatura ou Literaturas de Língua Portuguesa ou Literaturas de Língua Inglesa ou Literatura Inglesa; com graduação em Letras
ou Linguística.

1 Língua Inglesa Assistente A - 40h Mestrado em Letras ou Linguística ou Linguística Aplicada ou Estudos da Linguagem ou Língua Portuguesa; com graduação em Letras - (Português/Inglês).
FA C E 1 Produção e Logística Assistente A - 40h Mestrado em Administração ou Agronegócio ou Administração Pública ou Ciências Contábeis ou Economia ou Engenharia da Produção ou Desenvolvimento Local;

com graduação em Administração ou Ciências Contábeis ou Economia ou Engenharia da Produção.
1 (PCD) Administração Geral Assistente A - 40h Mestrado em Administração ou Agronegócio ou Administração Pública ou Ciências Contábeis ou Economia ou Engenharia da Produção ou Desenvolvimento Local;

com graduação em Administração ou Ciências Contábeis ou Economia ou Engenharia da Produção.
1 Fundamentos da Adminis-

tração
Assistente A - 40h Mestrado em Administração ou Agronegócio ou Administração Pública ou Ciências Contábeis ou Economia ou Engenharia da Produção ou Desenvolvimento Local;

com graduação em Administração ou Ciências Contábeis ou Economia ou Engenharia da Produção.
CR Contabilidade Societária Assistente A - 40h Mestrado em Contabilidade ou Administração ou Economia ou Agronegócio ou Engenharia de Produção; com graduação em Ciências Contábeis.
CR Contabilidade Geral Assistente A - 40h Mestrado em Contabilidade ou Administração ou Economia ou Agronegócio ou Engenharia de Produção; com graduação em Ciências Contábeis.
CR Teoria Econômica Adjunto A - 40h Doutorado em Economia ou Engenharia de Produção ou Administração ou Agronegócios ou Desenvolvimento Econômico ou Desenvolvimento Regional e Agro-

negócios; com graduação em Ciências Econômicas ou Administração.
2 Economia Assistente A - 40h Mestrado em Economia ou Engenharia de Produção ou Administração ou Agronegócios ou Desenvolvimento Econômico ou Desenvolvimento Regional e Agro-

negócios; com graduação em Ciências Econômicas ou Administração.
FA C E T 1 Física Geral Adjunto A - 40h Doutorado em Física ou Ciências dos Materiais ou Ciência e Tecnologia Ambiental ou Recursos Naturais ou Engenharias; com graduação em Física ou Engenharia

Física.
CR Física Geral Adjunto A - 40h Doutorado em Física ou Ciências dos Materiais ou Ciência e Tecnologia Ambiental ou Recursos Naturais ou Engenharias; com graduação em Física ou Engenharia

Física
CR Física Geral Adjunto A - 40h Doutorado em Física ou Ciências dos Materiais ou Ciência e Tecnologia Ambiental ou Recursos Naturais ou Engenharias; com graduação em Física ou Engenharia

Física.
CR Química Geral Adjunto A - 40h Doutorado em Química ou Ciências ou Ciência e Tecnologia Ambiental.
1 Algoritmos, Estrutura de

Dados e Linguagens
Assistente A - 40h Graduação em: Engenharia de Computação ou Engenharia Elétrica ou Eletrônica, Sistemas de Informação, ou Análise de Sistemas, ou Ciência da Computação.

Com Mestrado nas áreas: Engenharia Elétrica ou Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, ou Engenharia de Software, Informática, Ciência da Com-
putação, ou Sistemas de Informação.

1 Algoritmos, Estrutura de
Dados e Linguagens

Assistente A - 40h Mestrado em: Ciência da Computação, ou Sistemas de Informação, ou Engenharia Elétrica, ou Engenharia de Telecomunicações, ou Engenharia de Software, ou
Informática; com graduação em: Sistemas de Informação, ou Análise de Sistemas, ou Ciência da Computação ou Engenharia de Computação ou Engenharia
Eletrônica.

CR Matemática/Estatística Assistente A - 40h Mestrado com graduação em matemática
FA D I R 1 Relações Internacio-

nais/Teoria das Relações
Internacionais

Assistente A - 40h Mestrado em Relações Internacionais ou Ciências Sociais ou Economia ou História ou Geografia ou Ciência Política ou Direito; com graduação em Relações
Internacionais ou Ciências Sociais ou Economia ou História ou Geografia ou Ciência Política ou Direito.

1 Direito Tributário Assistente A - 40h Mestrado em Direito ou Contabilidade; com graduação em Direito; ou Mestrado em Direito Fiscal/Tributário com graduação em Direito.
FA E D CR Educação Física Escolar Adjunto A - 40h Doutorado em Educação ou Educação Física ou Ciências da Saúde; graduação em Educação Física.
FA E N 1 Engenharia Civil/Constru-

ção Civil
Assistente A - 40h Mestrado em qualquer área do conhecimento; com graduação em Engenharia Civil ou Arquitetura ou Engenharia de Materiais ou Construção de Edifícios

Te c n o l ó g i c o .
1 Ciência e Tecnologia de

Alimentos
Adjunto A - 40h Doutorado em Engenharia de Alimentos, Ciências dos Alimentos ou Tecnologia de Alimentos ou Alimentos e Nutrição; com graduação em Engenharia de Alimentos

ou Tecnologia de Alimentos ou Nutrição ou Farmácia
FA I N D 1 Ensino de Física Aplicado

à Educação do Campo
Assistente A - 40h Mestrado em Ensino de Física ou Ensino de Ciências ou Educação para a Ciência; com graduação em Licenciatura em Física ou Licenciatura em Educação do Campo

com habilitação em Ciências da Natureza.
1 Fundamentos de Educação

Escolar Indígena
Assistente A - 40h Mestrado em Educação ou História ou Geografia ou Antropologia ou Sociologia ou Letras ou Linguística; com graduação em Pedagogia ou Licenciatura em História

ou Licenciatura em Geografia ou Licenciatura em Ciências Socais ou Licenciatura em Letras ou Licenciatura Intercultural Indígena.
FCA 1 Reaproveitamento de resí-

duos na agricultura
Adjunto A - 20 h Doutorado em Engenharia Agrícola ou Agronomia; com graduação em Engenharia Agrícola ou Engenharia Agrícola e Ambiental ou Engenharia Ambiental ou

Agronomia.
FCBA CR Prática de Ensino e Estágio

Supervisionado
Adjunto A - 40h Doutorado em Ensino de Ciências e Biologia ou em Educação; com graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas.

1 Planejamento e Gestão So-
cioambiental urbana

Adjunto A - 40h Doutorado em Ciências e Tecnologia Ambiental ou Arquitetura e Urbanismo ou Geografia; com graduação em Gestão Ambiental.

1 Biotecnologia Ambiental e
Sistemas de Qualidade

Adjunto A - 40h Doutorado em Ciências Biológicas ou Engenharia Ambiental ou Ciências Ambientais ou Biotecnologia ou Ciências em Engenharia Ambiental ou Ciência e Tecnologia
Ambiental ou Microbiologia ou Biologia Geral e Bioprospecção, com graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia Ambiental ou Biotecnologia.

1 Parasitologia e Zoologia Adjunto A - 40h Doutorado em Ciências Biológicas ou Medicina Veterinária ou Ciências da Saúde ou Ciência animal; com graduação em Ciências Biológicas ou Medicina Veterinária
ou Farmácia ou Biomedicina.

FCH 1 Ciência Política Adjunto A - 40h Doutorado em Ciência Política ou Ciências Sociais ou Sociologia ou Política ou Antropologia ou História; com graduação em Ciências Sociais ou História ou Filosofia
ou Geografia.

CR Geografia Humana Assistente A - 40h Mestrado em Geografia; com graduação em Geografia ou História ou Ciências Sociais ou Economia.
CR História Social Adjunto A - 40h Doutorado em História; com graduação em História ou Ciências Sociais ou Geografia.
1 Psicologia Social Comuni-

tária
Adjunto A - 40h Doutorado em Psicologia ou Sociologia ou Antropologia; com graduação em Psicologia.

1 Psicologia Educacional e
Humanista

Adjunto A - 40h Doutorado em Psicologia ou Filosofia; com graduação em Psicologia.

CR Psicologia Cognitiva Adjunto A - 40h Doutorado em: Psicologia; com graduação em Psicologia.
CR Sociologia Adjunto A - 40h Doutorado em: Sociologia, OU Ciências Sociais, OU Antropologia, OU Ciência Política ou Áreas Afins; Mestrado em: Sociologia, OU Ciências Sociais, OU

Antropologia, OU Ciência Política ou Áreas Afins; com graduação em Ciências Sociais, Áreas Afins.
FCS CR Ciências dos Alimentos Adjunto A - 40h Doutorado em: Ciências dos Alimentos ou Tecnologia de Alimentos ou Ciências ou Ciências da Saúde ou Ciências da Nutrição ou Ciências Nutricionais ou Alimentos

e Nutrição ou Alimentos, Nutrição e Saúde; com graduação em Nutrição.
1 Patologia Humana Auxiliar A - 20 h Residência em Patologia; com graduação em Medicina.
1 Semiologia Assistente A - 20h Mestrado em Ciências da Saúde ou grandes áreas da CAPES para Ciências da Saúde; com especialização ou residência em Clínica Médica e/ou Medicina Intensiva;

com graduação em Medicina.
CR Ginecologia e Obstetrícia Auxiliar A - 20h Residência em Ginecologia e Obstetrícia, com Graduação em Medicina.
CR Nutrição e Dietética Adjunto A - 40h Doutorado em: Nutrição Humana, OU Ciências dos Alimentos, OU Ciência e Tecnologia de Alimentos, OU Ciências, OU Ciências da Saúde, OU Ciências da

Nutrição, OU Ciências Nutricionais, OU Alimentos e Nutrição, OU Alimentos, Nutrição e Saúde OU Nutrição em Saúde Pública, OU Bioquímica; com graduação em
Nutrição.

PCD - Pessoa com Deficiência, conforme Decreto no 3.298/1999 De acordo com o item 4.12 caso não haja candidato com deficiência com inscrição homologada ou aprovado a vaga de reserva será tratada como de não reserva.
CR - Cadastro Reserva

ANEXO III
CRONOGRAMA

Data Atividade Local
08/09/2016 Divulgação dos pontos para a prova didática e da bibliografia sugerida Murais das secretarias das faculdades e pela Internet, na página do processo seletivo
08/09/2016 Divulgação da Comissão Especial de Seleção Murais das secretarias das faculdades e pela Internet, na página do processo seletivo
Etapas de Inscrição
1º etapa 08/09 e 09/09/2016 Para classe A, Adjunto A, portador do título de doutor No local de inscrição conforme a distribuição do Anexo I e do endereço do subitem 1.10.1. deste

Edital
2º etapa 13/09 e 14/09/2016 Para classe A, Assistente A, portador do título de mestre
3º etapa 16/09 e 19/09/2016 Para classe A, Auxiliar, portador do título de especialista
Divulgação do resultado da etapa de inscrição
1º etapa 12/09/2016 Divulgação das inscrições homologadas e não homologada e

Interposição de recursos quanto às inscrições não homologadas
Murais das secretarias das faculdades e pela Internet, na página do processo seletivo

2º etapa 15/09/2016 No local de inscrição conforme a distribuição do Anexo I e do endereço do subitem 1.10.1. deste edital
3º etapa 20/09/2016
Resposta dos recursos
1º etapa 13/09/2016 Resposta aos Recursos e Homologação das inscrições Murais das secretarias das faculdades e pela Internet, na página do processo seletivo
2º etapa 16/09/2016
3º etapa 21/09/2016

21/09/2016 Publicação do local do sorteio do tema e da convocação para a realização
da prova didática

Murais das secretarias das faculdades e pela Internet, na página do processo seletivo

22/09/2016 Reabertura de edital para áreas sem candidatos inscritos Murais das secretarias das faculdades e pela Internet, na página do processo seletivo
22/09/2016 Sorteio do tema para a prova didática De acordo com edital específico divulgado no mural da secretaria das faculdades e pela Internet, na página

do processo seletivo
23/09/2016 Prova Didática e Prova de Títulos Local a ser divulgado no momento do sorteio do ponto e divulgado no mural da secretaria das faculdades

e pela Internet, na página do processo seletivo
26/09/2016 Divulgação da Ata Final Murais das secretarias das faculdades e pela Internet, na página do processo seletivo
27/09 e 28/09/2016 Interposição de recursos quanto a Ata Final Protocolo Central da UFGD, endereço citado no subitem 8.1.1
29/09/2016 Resposta aos Recursos quanto à nota final Murais das secretarias das faculdades e pela Internet, na página do processo seletivo
29/09/2016 Homologação do Resultado Final Murais das secretarias das faculdades e pela Internet, na página do processo seletivo
30/09/2016 Reabertura de edital para áreas sem candidatos classificados Murais das secretarias das faculdades e pela Internet, na página do processo seletivo


