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EDITAL Nº 3, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO

DO ENSINO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC -
UFABC, nos termos da Portaria nº. 1.226, publicada no D.O.U. de
07/10/2008, torna público o Extrato do Edital de abertura de ins-
crição, destinado a selecionar candidatos para o cargo de Professor
Adjunto-nível I nas seguintes áreas:

Áreas Número de Vagas
Biologia Tecidual e do Desenvolvimento 1
Morfologia Humana 1
Zoologia de Vertebrados 1
Ecologia Vegetal 1
Biologia de Criptógamas 1
Sistemática Vegetal 1
Fisiologia Geral 1

1.Período de inscrição: 04/03/2009 a 02/05/2009;
2.Remuneração: R$ 6.497,05;
3.Dedicação exclusiva;
4.Requisitos: diploma de doutor ou certificado de homo-

logação por autoridade competente onde consta que o candidato faz
jus ao título de doutor;

5.Taxa de Inscrição: R$ 162,00 (cento e sessenta e dois
reais);

6.O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze)
meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado
no DOU, prorrogável por igual período.

7.O Edital completo com informações sobre o processo de
inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico:
h t t p : / / w w w. u f a b c . e d u . b r.

ADALBERTO FAZZIO
Reitor Pró-Tempore

EDITAL Nº 4, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO

DO ENSINO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADe FEDERAL DO ABC -
UFABC, nos termos da Portaria nº. 1.226, publicada no D.O.U. de
07/10/2008, torna público o Extrato do Edital de abertura de ins-
crição, destinado a selecionar candidatos para o cargo de Professor
Adjunto-nível I nas seguintes áreas:

Áreas Número de Vagas
Epistemologia 1
Lógica e Filosofia da Lógica 1
Filosofia da Ciência 2
Ensino de Filosofia 1
História da Ciência 1

1.Período de inscrição: 04/03/2009 a 02/05/2009;
2.Remuneração: R$ 6.497,05;
3.Dedicação exclusiva;
4.Requisitos: diploma de doutor ou certificado de homo-

logação por autoridade competente onde consta que o candidato faz
jus ao título de doutor;

5.Taxa de Inscrição: R$ 162,00 (cento e sessenta e dois
reais);

6.O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze)
meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado
no DOU, prorrogável por igual período.

7.O Edital completo com informações sobre o processo de
inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico:
h t t p : / / w w w. u f a b c . e d u . b r.

ADALBERTO FAZZIO
Reitor Pró-Tempore

EDITAL Nº 5, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO

DO ENSINO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADe FEDERAL DO ABC -
UFABC, nos termos da Portaria nº. 1.226, publicada no D.O.U. de
07/10/2008, torna público o Extrato do Edital de abertura de ins-
crição, destinado a selecionar candidatos para o cargo de Professor
Adjunto-nível I nas seguintes áreas:

Áreas Número de Vagas
Petroquímica e Química dos Combustí-
veis

2

Química Biológica 2
Química Medicinal 1
Química Tecnológica 4

1.Período de inscrição: 04/03/2009 a 02/05/2009;
2.Remuneração: R$ 6.497,05;
3.Dedicação exclusiva;
4.Requisitos: diploma de doutor ou certificado de homo-

logação por autoridade competente onde consta que o candidato faz
jus ao título de doutor;

5.Taxa de Inscrição: R$ 162,00 (cento e sessenta e dois
reais);

6.O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze)
meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado
no DOU, prorrogável por igual período.

7.O Edital completo com informações sobre o processo de
inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico:
h t t p : / / w w w. u f a b c . e d u . b r.

ADALBERTO FAZZIO
Reitor Pró-Tempore

EDITAL Nº 6, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO

DO ENSINO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADe FEDERAL DO ABC -
UFABC, nos termos da Portaria nº. 1.226, publicada no D.O.U. de
07/10/2008, torna público o Extrato do Edital de abertura de ins-
crição, destinado a selecionar candidatos para o cargo de Professor
Adjunto-nível I nas seguintes áreas:

Áreas Número de Vagas
Matéria Mole e Polímeros 2
Nanociências 2

1.Período de inscrição: 04/03/2009 a 02/05/2009;
2.Remuneração: R$ 6.497,05;
3.Dedicação exclusiva;
4.Requisitos: diploma de doutor ou certificado de homo-

logação por autoridade competente onde consta que o candidato faz
jus ao título de doutor;

5.Taxa de Inscrição: R$ 162,00 (cento e sessenta e dois
reais);

6.O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze)
meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado
no DOU, prorrogável por igual período.

7.O Edital completo com informações sobre o processo de
inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico:
h t t p : / / w w w. u f a b c . e d u . b r.

ADALBERTO FAZZIO
Reitor Pró-Tempore

EDITAL Nº 7, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO

DO ENSINO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADe FEDERAL DO ABC -
UFABC, nos termos da Portaria nº. 1.226, publicada no D.O.U. de
07/10/2008, torna público o Extrato do Edital de abertura de ins-
crição, destinado a selecionar candidatos para o cargo de Professor
Adjunto-nível I nas seguintes áreas:

Áreas Número de Vagas
Cristalografia e Difração de Raio-X 2
Espectroscopia Óptica 1
Física Médica 2
Ressonância Eletrônica e Nuclear (NMR e
EPR)

1

Óptica Quântica e Informação Quântica Ex-
perimental

1

1.Período de inscrição: 04/03/2009 a 02/05/2009;
2.Remuneração: R$ 6.497,05;
3.Dedicação exclusiva;
4.Requisitos: diploma de doutor ou certificado de homo-

logação por autoridade competente onde consta que o candidato faz
jus ao título de doutor;

5.Taxa de Inscrição: R$ 162,00 (cento e sessenta e dois
reais);

6.O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze)
meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado
no DOU, prorrogável por igual período.

7.O Edital completo com informações sobre o processo de
inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico:
h t t p : / / w w w. u f a b c . e d u . b r.

ADALBERTO FAZZIO
Reitor Pró-Tempore

EDITAL Nº 8, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO

DO ENSINO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADe FEDERAL DO ABC -
UFABC, nos termos da Portaria nº. 1.226, publicada no D.O.U. de
07/10/2008, torna público o Extrato do Edital de abertura de ins-
crição, destinado a selecionar candidatos para o cargo de Professor
Adjunto-nível I nas seguintes áreas:

Sub-Áreas Va g a s
Materiais Funcionais 1
Segurança Nuclear 1
Regulação dos Setores Ambiental e Urbano 1
Drenagem Urbana 1

1.Período de inscrição: 04/03/2009 a 02/05/2009;
2.Remuneração: R$ 6.497,05;
3.Dedicação exclusiva;
4.Requisitos: diploma de doutor ou certificado de homo-

logação por autoridade competente onde consta que o candidato faz
jus ao título de doutor;

5.Taxa de Inscrição: R$ 162,00 (cento e sessenta e dois
reais);

6.O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze)
meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado
no DOU, prorrogável por igual período.

7.O Edital completo com informações sobre o processo de
inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico:
h t t p : / / w w w. u f a b c . e d u . b r.

ADALBERTO FAZZIO
Reitor Pró-Tempore

EDITAL Nº 12, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO

DO ENSINO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADe FEDERAL DO ABC -
UFABC, nos termos da Portaria nº. 1.226, publicada no D.O.U. de
07/10/2008, torna público o Extrato do Edital de abertura de ins-
crição, destinado a selecionar candidatos para o cargo de Professor
Adjunto-nível I nas seguintes áreas:

Áreas Sub-áreas Número de va-
gas

Arquitetura de Computa-
dores e Sistemas Opera-
cionais e Distribuídos

Arquitetura de Computa-
dores

4

Sistemas Operacionais e
Distribuídos

1.Período de inscrição: 04/03/2009 a 02/05/2009;
2.Remuneração: R$ 6.497,05;
3.Dedicação exclusiva;
4.Requisitos: diploma de doutor ou certificado de homo-

logação por autoridade competente onde consta que o candidato faz
jus ao título de doutor;

5.Taxa de Inscrição: R$ 162,00 (cento e sessenta e dois
reais);

6.O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze)
meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado
no DOU, prorrogável por igual período.

7.O Edital completo com informações sobre o processo de
inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico:
h t t p : / / w w w. u f a b c . e d u . b r.

ADALBERTO FAZZIO
Reitor Pró-Tempore

EDITAL Nº 13, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO

DO ENSINO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADe FEDERAL DO ABC -
UFABC, nos termos da Portaria nº. 1.226, publicada no D.O.U. de
07/10/2008, torna público o Extrato do Edital de abertura de ins-
crição, destinado a selecionar candidatos para o cargo de Professor
Adjunto-nível I nas seguintes áreas:

Áreas Número de vagas

Teoria da Computação 2

Inteligência Artificial 1

1.Período de inscrição: 04/03/2009 a 02/05/2009;
2.Remuneração: R$ 6.497,05;
3.Dedicação exclusiva;
4.Requisitos: diploma de doutor ou certificado de homo-

logação por autoridade competente onde consta que o candidato faz
jus ao título de doutor;

5.Taxa de Inscrição: R$ 162,00 (cento e sessenta e dois
reais);

6.O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze)
meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado
no DOU, prorrogável por igual período.

7.O Edital completo com informações sobre o processo de
inscrição encontra-se disponível no endereço eletrônico:
h t t p : / / w w w. u f a b c . e d u . b r.

ADALBERTO FAZZIO
Reitor Pró-Tempore

EDITAL Nº 14, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO

DO ENSINO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADe FEDERAL DO ABC -
UFABC, nos termos da Portaria nº. 1.226, publicada no D.O.U. de
07/10/2008, torna público o Extrato do Edital de abertura de ins-
crição, destinado a selecionar candidatos para o cargo de Professor
Adjunto-nível I nas seguintes áreas:




