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EDITAL Nº 001/DDP/2013 

 

Para a adequação do edital à nova legislação que trata do ingresso na 

Carreira do Magistério Superior (lei 12772), a UFSC suspendeu, 

temporariamente, as inscrições para este Concurso Público. 
 

 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, EM 

EXERCÍCIO, DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do Edital nº. 

004/DDP/2012, publicado no Diário Oficial da União de 31/12/2012, Seção 3, página 191, conforme 

especificado a seguir: 

 

1. Nos itens 1.1.1.3.1, 1.1.3.1.3, 1.1.3.1.4, 1.1.3.2.2, 1.1.3.2.3, 1.1.3.3.1, 1.1.3.4.1, 1.1.5.1.2, 

1.1.5.6.1, 1.1.5.9.1, 1.1.7.3.1, 1.1.8.1.2, 1.1.8.2.1, 1.1.8.3.3, 1.1.8.3.6, 1.1.9.1.3, 1.1.9.2.1, 1.1.9.3.4, 

1.1.9.3.5, 1.1.9.5.1, 1.1.10.3.1, 1.1.11.2.1, 1.1.11.7.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.16, 1.2.20, 1.3.1, 

1.3.11, 1.3.16, 1.3.18, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.11, 1.4.13, 1.4.16, 1.4.17 e 1.4.25: 

 

Onde se lê: 

“[...] reservada para pessoas com deficiência de acordo com os itens 4.4.2 e 4.4.3.” 

 

Leia-se: 

“[...], preferencialmente, conforme item 4.3, reservada para pessoas com deficiência de acordo com 

os itens 4.4.2 e 4.4.3.” 

 

2. No item 1.1.10.1.1: 

 

Onde se lê: 

“Número de vagas: 02 (duas) sendo 01 (uma) reservada para pessoas com deficiência de acordo 

com os itens 4.4.2 e 4.4.3.” 

 

Leia-se: 

“Número de vagas: 02 (duas)” 

 

3. No item 1.1.10.1.2: 

 

Onde se lê: 

“Número de vagas: 01 (uma)” 

 

Leia-se: 

“01 (uma) sendo esta, preferencialmente, conforme item 4.3, reservada para pessoas com 

deficiência de acordo com os itens 4.4.2 e 4.4.3.” 
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4. Nos itens 1.1.6.1.1, 14.1.6.1.1: 

 

Onde se lê:  

“[...] Educação Física/Educação Física” 

 

Leia-se: 

“[...]Educação Física/Educação Física Escolar” 

 

5. No item 2.1 que trata da remuneração inicial:  

 

Onde se lê: 

 

Classe 
Regime de 

Trabalho 
Titulação 

Vencimento 

Básico 

Retribuição 

Por Titulação 

Auxílio 

Alimentação 
Total 

Adjunto1 DE* Doutorado 3553,46 4073,56 304,00 7931,02 

Assistente1  DE* Mestrado 3181,04 1656,62 304,00 5141,66 

Assistente1  20h Mestrado 1694,32 378,45 152,00 2224,77 

*Dedicação Exclusiva 

 

Leia-se: 

 

Classe 
Regime de 

Trabalho 
Titulação 

Vencimento 

Básico 

Retribuição 

Por Titulação 

Auxílio 

Alimentação 
Total 

Adjunto1   DE* Doutorado 3553,46 4073,56 373,00 8000,02 

Assistente1    DE*  Mestrado 3181,04 1656,62 373,00 5210,66 

Assistente1    20h  Mestrado 1694,32 378,45 186,50 2259,27 

*Dedicação Exclusiva 

 

6. No item 3.1 que trata do período de inscrição: 

 

Onde se lê: 

“[...]Período: de 10/01/2013 a 31/01/2013.” 

Leia-se: 

“[...]Período: de 14/01/2013 a 31/01/2013.” 

 

7. No item 3.3.2 que trata da inscrição pela internet: 

 

Onde se lê: 

“[...]a partir das 10h do dia 10/01/2013 até as 20h do dia 31/01/2013.” 

Leia-se: 

“[...]a partir das 14h do dia 14/01/2013 até as 20h do dia 31/01/2013.” 

 

8. No item 3.3.3 que trata da disponibilização de computador e impressora: 

 

Onde se lê: 

“[...]no período de 10/01/2013 até o dia 31/01/2013.” 

Leia-se: 

“[...]no período de 14/01/2013 até o dia 31/01/2013.” 

 

9. No item 14.1.3.1.2: 



 

Onde se lê: 

“Prova Prática: Cenografia para o texto dramático “Senhorita Júlia” de August Strindberg.” 

 

Leia-se: 

“A prova prática constará da execução de uma maquete na escala de 1:50 cm de um cenário a partir 

do texto dramático “Senhorita Júlia” de August Strindberg, disponível no site www.cenicas.ufsc.br. 

Os materiais para realização da maquete serão os seguintes: lápis, papel, tesoura, canetas hidrocor, 

estilete, barbante, madeira balsa, cola, tecido, alfinetes, arame, escalímetro, régua, esquadros e 

papel Kraft. Esses materiais serão fornecidos para os candidatos pela instituição. Não há a 

possibilidade de uso de material bibliográfico ou de qualquer outro material que não tenha sido 

fornecido especificamente para a prova. A prova prática deverá ter duração máxima de 120 minutos 

por candidato. 

A metodologia de aferição para avaliação dos candidatos será de acordo com: I – a capacidade 

operacional do candidato em tarefas que envolvam elaboração, execução ou críticas sobre 

conhecimentos práticos compatíveis com a área de conhecimento do concurso; II – a capacidade em 

projetar e executar uma maquete a partir do texto dramático indicado; III – a adequação ao tempo 

previsto.” 

 

10.  No item 14.1.3.1.7: 

 

Onde se lê: 

“Prova prática: Woyzeck, de Georg Büchner” 

 

Leia-se: 

“A prova prática consistirá na direção de um ensaio a partir de “Woyzeck”, de George Büchner, 

disponível no site www.cenicas.ufsc.br. Os atores deste ensaio serão até 3 alunos voluntários do 

curso de Artes Cênicas. Cada aluno voluntário assinará um termo de compromisso de 

disponibilidade e imparcialidade. Cada candidato, por sua vez, deverá assinar um termo de 

responsabilidade pela integridade física e emocional dos atores voluntários durante o ensaio. A prova 

prática assim como a didática, será eliminatória e classificatória. A prova prática será realizada 

imediatamente após a prova didática. O candidato deverá apresentar à banca avaliadora um plano de 

ensaio. A prova prática deverá ter a duração mínima de 40 e máxima de 50 minutos. A metodologia 

de aferição para avaliação para avaliação dos candidatos será de acordo com: I – a capacidade de 

elaborar e desenvolver um ensaio sobre a obra indicada; II – a capacidade operacional do candidato 

em tarefas que envolvam execução ou críticas sobre conhecimentos práticos compatíveis cm a área 

do conhecimento do concurso; III – a objetividade; IV – a coerência entre o plano de ensaio 

apresentado e o desenvolvimento do ensaio; V - a adequação da prática ao tempo previsto.” 

 

11. No item 14.1.3.1.4: 

Onde se lê: 

“Obs.: A prova será realizada em Libras.” 

 

Leia-se: 

“Obs.: A Prova Didática deverá ser realizada em Libras e os candidatos poderão optar por realizar a 

Prova Escrita em Português ou em Libras.” 

 

12. Incluir nos itens 14.1.3.1.5 e 14.1.3.1.6, logo após os pontos do conteúdo programático, a 

expressão: “Obs.: A Prova Didática deverá ser realizada em Libras e os candidatos poderão optar 

por realizar a Prova Escrita em Português ou em Libras.” 

 

13. No item 14.1.5.7.1: 



 

Onde se lê: 

“[...]4) Desordens da Articulação Temporomandibular (descolamentos do disco)[...]” 

 

Leia-se: 

“[...]4) Desordens da Articulação Temporomandibular (deslocamentos do disco)[...]” 

 

 

 

Florianópolis, 9 de janeiro de 2013. 

 

Salézio Schmitz Junior 


