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6.3.2.4.6 Participação do candidato em Programas de Ensino,
Pesquisa e Extensão, bem como em atividade de administração uni-
versitária; 200 pts.

6.3.2.4.7 Participação do candidato em outras atividades, in-
dividuais ou em equipe, relacionadas a área de conhecimento em
exame; 1.00 pts.

6.4 Prova de Títulos:
6.4.1 O julgamento de títulos será realizado por meio do

exame do Curriculum Lattes e quando do seu julgamento e avaliação,
a Comissão Examinadora considerará e pontuará, desde que devi-
damente comprovados, os seguintes grupos de atividades:

Grupo I - Formação Acadêmica
Grupo II - Produção Científica, Artística, Técnica e Cul-

tural
Grupo III - Atividades didáticas
Grupo IV - Atividades Técnico-Profissionais
6.4.2 A Tabela de Valoração da Prova de Títulos consta no

Anexo II, que será disponibilizado na página eletrônica do CEPS,
juntamente com este Edital.

6.4.3 Para os títulos constantes da formação acadêmica será
considerada a maior titulação pontuada uma única vez.

7 DOS DOCUMENTOS PARA A PROVA DE MEMORIAL
E DA PROVA DE TÍTULOS

7.1 O candidato aprovado nas fases eliminatórias do con-
curso deverá apresentar os documentos referentes à Prova de Me-
morial e a Prova de Títulos em até 48 (quarenta e oito) horas após a
divulgação do resultado da Prova Didática, no setor de Protocolo do
Instituto ou do Campus onde está sendo realizado o concurso, en-
dereçado a Banca Examinadora, contendo a identificação do can-
didato, o nº do Edital e o Tema do concurso a que está concorrendo,
no horário das 9 às 12 h e das 14 às 17 h, conforme a seguir:

a) - Curriculum na plataforma Lattes, impresso em três vias,
sendo que uma das vias deverá ser acompanhada da documentação
comprobatória, autenticada ou com cópias e originais para simples
conferência;

b) - Memorial em 3 (três) vias elaborado conforme o es-
tabelecido no item 6.3.1.

8 DA DATA PROVÁVEL DE REALIZAÇÃO DAS PRO-
VA S

8.1 As Provas para a Classe de Adjunto serão realizadas no
período de 15 a 28.04.2011, para a Classe de Assistente no período de
15.05 a 28.05.2011 e para a Classe de Auxiliar de 13.06 a 28.06.2011,
o calendário e os locais de realização das provas será disponibilizado
no endereço eletrônico: http://www.ceps.ufpa.br.

8.2 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para
qualquer uma das provas.

8.3 O resultado final do concurso será divulgado em até
cinco dias úteis após a realização da última prova e será homologado
pelo Conselho da Unidade e divulgado na página eletrônica do CEPS:
h t t p : / / w w w. c e p s . u f p a . b r.

9 DA AVALIAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
9.1 A avaliação das provas e a classificação obedecerão aos

critérios estabelecidos na Resolução nº 4.068/2010 - CONSEPE/UF-
PA e suas alterações e ao Decreto 6.944/2009.

9.2 Os Examinadores deverão atribuir a cada candidato uma
pontuação para o exame de títulos e em cada prova em escala nu-
mérica que varia de 0 a 10, conforme a seguir:

9.3 A pontuação do candidato em cada prova será a média
aritmética dos pontos a ele atribuídos por cada um dos examinadores,
considerada 1 (uma) casa decimal.

9.4 - Será aprovado nas provas de caráter eliminatório o
candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 7 (sete).

9.5 - O resultado de cada prova eliminatória será dispo-
nibilizado nos quadros de avisos da Unidade responsável pelo con-
curso, contendo o nome dos candidatos e a nota a ele atribuída pelos
membros da Comissão Examinadora; e via internet, pelo órgão res-
ponsável pelos concursos públicos na UFPA, onde constará apenas o
nome dos candidatos aprovados à próxima fase, sem especificação
das notas.

9.6- Será aprovado no Concurso o candidato que obtiver uma
nota final igual ou superior a 7 (sete) como média aritmética das
pontuações das provas e títulos e a classificação final dos candidatos
será em ordem decrescente de pontuação, de acordo com o limite
estabelecido pelo Art. 16 do Decreto 6.944/2009.

9.7 Em caso de empate, a Comissão Examinadora utilizará
sucessivamente os critérios de desempate, conforme Resolução
4.068/2010 CONSEPE.

9.8 - Os candidatos não classificados dentro do número má-
ximo de aprovados de que trata o Anexo II, do Decreto 6.944/2009,
ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente
reprovados no concurso público.

9.9 - Nenhum dos candidatos com notas e pontuações em-
patados na última classificação de aprovados serão considerados re-
provados nos termos do Art. 16 do Decreto 6.944/2009.

10 DOS RECURSOS
10.1 Serão aceitos recursos após a divulgação das seguintes

etapas:
a) Do Edital no prazo de 48 horas da divulgação,
b) Da homologação das inscrições, no prazo de 2 (dois) dias

consecutivos a partir da data de divulgação do resultado
c) Do resultado final do concurso, no prazo de 10 (dez) dias

úteis a partir da data da sua divulgação;
d) Do resultado de cada prova eliminatória, no prazo de 2

(dois) dias consecutivos a partir da data de divulgação do resul-
tado;

10.2 Os recursos deverão ser formalizados no Protocolo Ge-
ral da UFPA, localizado no prédio da Reitoria, Rua Augusto Corrêa,
nº 1, Cidade Universitária "Professor José da Silveira Netto" - Bairro
do Guamá, CEP 66075-110, no horário das 8 às 12 h e das 14 às 17
h, endereçado, em primeira instância a Congregação ou Conselho da
Unidade para onde se destina o concurso, se o certame estiver sendo
realizado em Belém; ou poderão ser protocolados no Campus de
Altamira se o concurso estiver sendo realizado naquele Campus.

10.3 Não serão aceitos recursos via fax nem correio ele-
trônico.

10.4 Não serão aceitos pedidos de revisão de recursos.
10.5 O recurso interposto fora do respectivo prazo não será

aceito;
10.6 O recurso deverá ser interposto e assinado pelo próprio

candidato ou por meio de seu procurador legalmente constituído,
indicando, com clareza, objetivos, razões, fatos e circunstâncias jus-
tificadoras da inconformidade do interessado, indicando nº do Edital
e Tema do Concurso para o qual concorre.

10.7 A nomeação somente se efetivará após o julgamento
final do recurso.

11 DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA DO CAR-
GO

11.1 Ter sido aprovado em concurso público, objeto do pre-
sente Edital;

11.2 Apresentar, por ocasião da posse, os documentos exi-
gidos em lei: declaração de não acumulação de cargo ou emprego
público, declaração de experiência quando solicitado, título conforme
requisito para participar do concurso, inclusive título obtido no ex-
terior, se for o caso, devidamente revalidado no Brasil e outros exi-
gidos pela Instituição.

11.3 Os candidatos aprovados para os cargos cuja carga
horária seja de Dedicação Exclusiva não poderão acumular cargos,
empregos ou funções públicas, ou exercer qualquer atividade pública
ou privada, nos termos do Art. 14, I, do Decreto nº 94.664/87, e terão
que permanecer vinculados ao regime de Dedicação Exclusiva pelo
período mínimo de três anos, contados a partir da data de início de
seu exercício.

11.4 A posse ficará condicionada à aprovação em inspeção
médica a ser realizada pelo Serviço Médico Pericial da UFPA.

12 ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS PELO DOCEN-
TE

12.1 Classe de Adjunto
12.1.1 Desenvolver atividades curriculares de ensino, pes-

quisa e extensão, nos cursos de graduação, pós-graduação e exten-
são;

12.1.2 Participar do Programa de Formação Inicial no Ser-
viço Público, ofertado pela UFPA;

12.1.3 Orientar estudantes de: Iniciação Científica (IC), Tra-
balho de Conclusão de Curso (TCC) e Pós-Graduação;

12.1.4 Participar e Desenvolver Projetos de Pesquisa e Ex-
tensão, no âmbito da Unidade ou Subunidade;

12.1.5 Integrar-se a todas as atividades acadêmicas e ad-
ministrativas da Unidade ou Subunidade Acadêmica.

12.1.6 Produzir material didático de ensino em sua área de
atuação.

12.2 Classe de Assistente
12.2.1 Desenvolver atividades curriculares acadêmicas nos

cursos de graduação e pós-graduação e extensão;
12.2.2 Participar do Programa de Formação Inicial no Ser-

viço Público, ofertado pela UFPA;
12.2.3 Orientar estudantes de: Iniciação Científica (IC), Tra-

balho de Conclusão de Curso (TCC) e Pós-Graduação;
12.2.4 Participar e Desenvolver Projetos de Pesquisa e Ex-

tensão, no âmbito da Unidade ou Subunidade;
12.2.5 Integrar-se a todas as atividades acadêmicas e ad-

ministrativas da Unidade ou Subunidade Acadêmica.

12.3 Classe de Auxiliar
12.3.1 - Atividades a serem exercidas pelo docente:
a) desenvolver atividades curriculares nos Cursos de Gra-

duação e Extensão;
b) orientar estudantes de: Iniciação Científica (IC) e Tra-

balho de Conclusão de Curso
(TCC);
c) participar de Projetos de Ensino e/ou Pesquisa e/ou Ex-

tensão; e
d) integrar-se todas as atividades acadêmicas e administra-

tivas da Unidade Acadêmica.
13 DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 Observado o número de vagas existentes ou que ve-

nham a existir, o aproveitamento dos candidatos obedecerá rigoro-
samente à ordem decrescente de classificação.

13.2 O resultado final de cada concurso será homologado,
também, pelo Reitor da Universidade Federal do Pará - UFPA e a
relação dos candidatos será publicada no Diário Oficial da União
(D.O.U) de acordo com o estabelecido no Anexo II do Decreto nº
6.944/2009.

13.3 A aprovação no concurso assegurará ao candidato ape-
nas a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização
deste ato condicionada à observância das disposições legais perti-
nentes, do exclusivo interesse e conveniência da Administração, da
rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do concurso e
a autorização de provimento emitida pelo Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Educação.

13.4 A jornada de trabalho poderá ser distribuída no período
diurno e noturno, conforme as necessidades institucionais e o in-
teresse público.

13.5 A lotação dos Professores deverá ser feita no Campus
ou Instituto para onde prestou o concurso.

13.6 O candidato que vier a ser nomeado e empossado será
regido pelo Regime Jurídico dos Servidores Civis da União, instituído
pela Lei nº 8.112/90 e alterações subsequentes e fica sujeito ao es-
tágio probatório de 3 anos durante os quais sua aptidão, capacidade e
desempenho no cargo serão objetos de avaliação.

13.7 O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) ano
a contar da data da publicação de sua homologação no D.O.U, po-
dendo ser prorrogado a critério da Universidade Federal do Pará por
igual período.

13.8 Excepcionalmente poderá a UFPA fazer nova distri-
buição de vagas e/ou nomear candidatos aprovados e classificados
para Campi diversos daqueles para os quais originalmente as vagas
foram destinadas, em decorrência da inexistência de candidatos ins-
critos, de candidatos não aprovados e de comprovada necessidade
Institucional.

13.9 A UFPA poderá preencher vagas com candidatos apro-
vados em outras Instituições Federais de Ensino Superior, desde que
não haja candidatos inscritos ou aprovados em concursos por ela
realizados e observados o interesse institucional, o interesse do can-
didato, a afinidade relacionada ao eixo temático do concurso, a ha-
bilitação acadêmica e profissional, a ordem de classificação dos can-
didatos e que tenha seu exercício previsto para as mesmas localidades
em que terão exercício os servidores do órgão promotor do cer-
tame.

13.10 Serão considerados documentos de identidade: car-
teiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Se-
gurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores
de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte bra-
sileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério
Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira na-
cional de habilitação (somente modelo com foto).

13.11 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto o Concurso não for rea-
lizado, circunstâncias que serão mencionadas em Edital ou aviso a ser
publicado.

13.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Exa-
minadora de cada Tema, nomeada com base na legislação perti-
nente.

CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY

Anexo I do edital nº 59, de 16.02 .2011- UFPA
Temas dos Concursos, nº de vagas, Regime de Trabalho, Itens para as Provas Escrita e Didática, Requisito para o concurso de Adjunto, Assistente e Auxilia r.
Lotação: UFPA - Campus de Altamira - regime de trabalho: Dedicação Exclusiva

Tema do Concurso Va g a s Requisito para Adjunto Requisito para
Assistente

Requisito para Auxiliar

Zoologia de Vertebrados 1 Doutorado em Zoologia, Biologia Animal, Ciências
Biológicas, Ciência Animal, Ecologia ou Fisiologia.

Mestrado em Zoologia, Biologia Animal, Ciências Biológicas, Ciência Ani-
mal, Ecologia ou Fisiologia.

Graduado em Licenciatura e/ou Bacharelado em Ciências
Biológicas, Bacharelado em Biomedicina ou Bacharelado em Ecolo-
gia.

Zoologia de Invertebrados 1 Doutorado em Zoologia e/ou Biologia Animal. Mestrado em Zoologia e/ou Biologia Animal. Graduado em Licenciatura e/ou Bacharelado em Ciências
Biológicas ou Biomedicina.

Ecotoxicologia e Química Ambiental 1 Doutorado em Biociências e Biotecnologia, Biofísica Molecular, Bio-
física, Biociências nucleares, Biologia Celular e Molecular, Toxinologia,
Bioquímica, Bioquímica Toxicológica, Química Biológica,

Mestrado em Biociências e Biotecnologia, Biofísica Molecular,
Biofísica, Biociências nucleares, Biologia Celular e Molecular,
Toxinologia, Bioquímica, Bioquímica Toxicológica, Química Biológica,

Graduado em Biomedicina, Licenciatura e/ou
Bacharelado em Biologia, Ecologia, Farmácia ou Química.

Ecologia, Ecologia de Ambientes Aquáticas Continentais,
Farmacologia, Fisiologia, Saúde Pública, Saúde Coletiva, Ciências
Farmacêuticas, Toxicologia, Toxicologia ou Análises Toxicológicas

Ecologia, Ecologia de Ambientes Aquáticas Continentais,
Farmacologia, Fisiologia, Saúde Pública, Saúde Coletiva, Ciências
Farmacêuticas, Toxicologia, Toxicologia ou Análises Toxicológicas
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