
Nº 103, terça-feira, 31 de maio de 201172 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032011053100072

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

EDITAL No- 42, DE 27 DE MAIO DE 2011
CONCURSOS PÚBLICOS PARA DOCENTES

DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

O Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, com fun-
damento nos Art. 12, § 2º, do Decreto no 94.664/1987, nos Artigos
100 a 102 e 104 a 121 do Regimento Geral da UFPE, no Decreto
Presidencial n° 6.097 de 24 de abril de 2007, na Portaria n° 243, de
03 de março de 2011, do Ministério da Educação publicada no
D.O.U. n° 45 de 04 de março de 2011, na Portaria Normativa In-
terministerial n° 22 de 30 de abril de 2007, publicada no D.O.U. n°
83 de 02 de maio de 2007, do Ministério da Educação e Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, no Decreto Presidencial n° 7.485
de 18 de maio de 2011 e, no Decreto Presidencial n° 6.944 de 21 de
agosto de 2009, publicado no D.O.U n° 161 de 24 de agosto de 2009,
torna público que estão abertas as inscrições para Concursos Públicos
de Provas e Títulos, para provimento de cargos docentes da Carreira
do Magistério Superior -Professor Adjunto e Professor Assistente.

1. REGIME JURÍDICO, VAGAS, REMUNERAÇÃO E LO-
TA Ç Ã O

1.1. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da
União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, previsto na
Lei nº 8.112/1990.

1.2. São oferecidas 69 vagas de Professor do Magistério
Superior, para concursos para as Áreas e Subáreas, Classes, Regime
de Trabalho e Quantidades, constantes do Anexo 1 a este Edital, que
a ele integra para todos os fins.

1.3. Remuneração segundo a Lei nº 11.784/2008:
a) Professor Adjunto 1, regime de trabalho dedicação ex-

clusiva (DE):
Vencimento Básico: R$ 2.318,71, acrescido de:
RT - Retribuição por Titulação: R$ 3.916,88.
GEMAS - Gratificação Específica do Magistério Superior:

R$ 1.098,08.
b) Professor Adjunto 1, regime de trabalho 20 horas:
Vencimento Básico: R$ 747,97, acrescido de:
RT - Retribuição por Titulação: R$ 782,50
GEMAS - Gratificação Específica do Magistério Superior:

R$ 987,83
c) Professor Assistente 1, regime de trabalho dedicação ex-

clusiva (DE)
Vencimento Básico: R$ 2.001,86, acrescido de:
RT - Retribuição por Titulação: R$ 1.592,90
GEMAS - Gratificação Específica do Magistério Superior:

R$ 1.056,83.
d) Professor Assistente 1, regime de trabalho 20 horas:
Vencimento Básico: R$ 645,76 acrescido de:
RT - Retribuição por Titulação: R$ 363,89
GEMAS - Gratificação Específica do Magistério Superior:

R$ 983,39
1.4. Atribuições do Cargo: atividades pertinentes à docência

de nível superior na área do concurso e participação nas atividades de
pesquisa, extensão e administração da Universidade Federal de Per-
nambuco no Campus, Centro Acadêmico, Núcleo e Departamento
para o qual o candidato prestar concurso, obedecidos os horários de
funcionamento dos respectivos Campi, Centros Acadêmicos, Núcleos
e Departamentos.

2. INSCRIÇÕES
2.1. Período: as inscrições estarão abertas de 31/05/2011 a

29/06/2011 para as classes de professor Adjunto ou Assistente, con-
forme informação do Centro/Departamento/Núcleo/Área/Subárea,
constante no Anexo 1 a este Edital. Decorrido o prazo de inscrição
(presencial e recebimento via postal) sem que haja candidatos ins-
critos, este prazo será automaticamente prorrogado por mais 30 dias
para a classe de professor Adjunto ou Assistente, conforme infor-
mação do Centro/ Departamento/ Núcleo/Área/Subárea, constante nos
Programas e Informações Complementares a este Edital, que a ele
integram para todos os fins, disponíveis na página eletrônica da
PROACAD (www.ufpe.br/proacad) e no Boletim Oficial da Univer-
sidade, disponível na página eletrônica da PROGEPE (www.uf-
pe.br/progepe).

2.2. Local: o candidato deve requerer sua inscrição na Se-
cretaria da Diretoria do Centro Acadêmico ao qual esteja vinculado o
Departamento ou Núcleo para o qual se destina o concurso, de 2ª a 6ª
feira, nos horários e endereços indicados no Anexo 1 a este Edital.

2.3. Admitir-se-á a inscrição por procuração, em instrumento
público ou particular, este com firma reconhecida do outorgante,
acompanhada de cópia autenticada das Cédulas de Identidade do
candidato e de seu procurador.

2.4. Admitir-se-á inscrição por via postal, registrada e com
aviso de recebimento, postada até o dia 29/06/2011 (data do último
dia de inscrição presencial) e recebida até às 17:00h. do dia
0 4 / 0 7 / 2 0 11 .

2.5. As inscrições por via postal devem ser endereçadas
exclusivamente à Direção do Centro Acadêmico ao qual o candidato
está solicitando sua inscrição, cujo endereço encontra-se no Anexo 1
a este Edital. As inscrições por correspondência serão verificadas
quando do seu recebimento pela Secretaria do Centro Acadêmico no
que se refere ao cumprimento dos requisitos para sua aceitação. São
de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e
a documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não
poderão ser alteradas ou complementadas, em hipótese alguma ou a
qualquer título.

2.6. Taxa de Inscrição: o pagamento da taxa de R$ 80,00
(oitenta reais) para Professor Adjunto e de R$ 56,00 (cinqüenta e seis
reais) para Professor Assistente deverá ser efetuado através de Guia
de Recolhimento da União (GRU), disponível na página eletrônica da
PROACAD (www.ufpe.br/proacad).

2.7. Pedidos de isenção de taxa de inscrição:
2.7.1. A isenção de taxa de inscrição será concedida aos

candidatos que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com
seu pagamento, conforme estabelece o Decreto n° 6.593/2008.

2.7.2. Para pleitear a isenção de taxa de inscrição o candidato
deverá, cumulativamente, atender os seguintes requisitos:

a) Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n° 6.135, de
26 de junho de 2007 e informar o Número de Identificação Social -
NIS;

b) Pertencer à família de baixa renda, nos termos do Decreto
n° 6.135 de 2007;

2.7.3. O candidato deve requerer a isenção de taxa de ins-
crição ao Diretor do Centro Acadêmico ao qual esteja vinculado o
Núcleo ou Departamento que realizará o concurso.

2.7.4. O candidato deverá apresentar os seguintes documen-
tos:

a) Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição, conforme
modelo disponível na página eletrônica da PROACAD ( www.uf-
pe.br/proacad).

b)"Declaração de Pertinência à Família de Baixa Renda"
conforme modelo disponível na página eletrônica da PROACAD (
w w w. u f p e . b r / p r o a c a d ) .

2.7.5. Os documentos devem ser remetidos exclusivamente
por via postal, mediante carta registrada, postada até 10/06/2011 e
endereçada exclusivamente à Direção do Centro Acadêmico ao qual o
candidato está solicitando a isenção, cujo endereço encontra-se in-
dicado no Anexo 1 a este Edital. Os pedidos de isenção de taxa de
inscrição enviados para endereço diferente do referido acima ou re-
cebidos após as 17:00 h do dia 15/06/2011 serão desconsiderados. Os
requerimentos de Isenção de Taxa de Inscrição serão verificados
quando do seu recebimento pela Secretaria do Centro Acadêmico no
que se refere ao cumprimento dos requisitos para sua aceitação. São
de inteira e exclusiva responsabilidade do requerente as informações
e a documentação por ele fornecidas, as quais não poderão ser al-
teradas ou complementadas, em hipótese alguma ou a qualquer tí-
tulo.

2.7.6. O candidato é responsável pela veracidade das in-
formações prestadas ao Centro Acadêmico. A declaração falsa su-
jeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o
disposto no parágrafo único do Art. 10 do Decreto n° 83.936 de 06 de
setembro de 1979.

2.7.7. O requerimento de isenção de taxa de inscrição não
implica formalização da inscrição no concurso, mesmo no caso de
deferimento do pedido. O candidato beneficiado pela isenção da taxa
de inscrição deverá cumprir as obrigações contidas neste Edital, in-
clusive aquela referente à formalização da inscrição no concurso na
Secretaria da Diretoria do Centro Acadêmico ao qual esteja vinculado
o Departamento ou Núcleo a que se destina o concurso.

2.7.8. A divulgação do resultado final do julgamento dos
pedidos de isenção de taxa de inscrição será realizada, no dia
17/06/2011, com a publicação nominal dos beneficiados no endereço
eletrônico da PROACAD (www.ufpe.br/proacad).

2.8. Documentos exigidos no ato da inscrição:
a) Requerimento (em formulário próprio disponibilizado na

Página Eletrônica da PROACAD - www.ufpe.br/ proacad) de so-
licitação de inscrição ao Diretor do Centro Acadêmico, ao qual esteja
vinculado o Centro,Departamento ou Núcleo para o qual se destina o
concurso;

b) Cópia autenticada da Cédula de Identidade - frente e
verso;

c) Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF) -
frente e verso, no caso deste não constar no documento de iden-
tidade;

d) Cópia autenticada do Passaporte ou de Cédula de Iden-
tidade de Estrangeiro, quando se tratar de estrangeiro;

e) Curriculum vitae com indicação de títulos acadêmicos e
das atividades (profissionais, científicas, literárias, artísticas, didá-
ticas, acadêmicas, técnicas) conforme Tabela de Pontuação para Jul-
gamento de Títulos divulgada nas "Informações Complementares,
Programa e Tabela de Pontuação para Julgamento de Títulos" de cada
Área e Subárea de concurso, publicadas no Boletim Oficial da UFPE
( disponível na página eletrônica da PROGEPE - www.ufpe.br/pro-
gepe) e na página eletrônica da PROACAD (www.ufpe.br/proacad) a
partir da data de publicação deste Edital.

f) Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição de acor-
do com o que estabelece o item 2.6 deste Edital, salvo para aqueles
beneficiados pela isenção da taxa de inscrição.

2.8.1.Os documentos a que se referem as alíneas b e c podem
ser substituídos pela Carteira Nacional de Habilitação com foto e
indicação do número de tais documentos.

2.8.2. A comprovação dos títulos acadêmicos e das ativi-
dades indicadas no Curriculum Vitae será exigida apenas dos can-
didatos que tiverem sua inscrição aceita no certame e obedecerá ao
disposto no item 2.16 deste Edital, sendo vedada a sua entrega no ato
da inscrição.

2.9. Os dados informados no ato da inscrição e o pagamento
da taxa são de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato
ficando expresso que somente haverá devolução da taxa de inscrição
em caso de cancelamento do concurso por conveniência da admi-
nistração.

2.10. O candidato com deficiência deverá requerer, no ato da
inscrição, condições diferenciadas e / ou necessárias para a realização
do concurso, indicando claramente quais os recursos especiais ne-
cessários (equipamentos, materiais, etc). A solicitação de condições
especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e ra-
zoabilidade.

2.11. A candidata que tiver necessidade de amamentar du-
rante a realização das provas deverá levar um acompanhante, que
ficará em sala reservada para essa finalidade e, que será responsável
pela guarda da criança. A candidata que não levar um acompanhante
não fará as provas.

2.12. A não-solicitação de condições especiais no ato da
inscrição implica sua não-concessão no dia de realização das pro-
vas.

2.13. Não será admitida inscrição condicionada a posterior
complementação ou juntada de informações ou documentos indicados
no item 2.8 deste Edital.

2.14. As inscrições serão apreciadas pelo Conselho Depar-
tamental do Centro Acadêmico ao qual o candidato está solicitando
sua inscrição e, uma vez aceitas, serão homologadas até o 10° dia útil
após o encerramento das inscrições e publicadas no Boletim Oficial
da Universidade, disponível na página eletrônica da PROGEPE
(www.ufpe.br/progepe). São motivos para indeferimento de inscri-
ção:

a) Não-apresentação de qualquer documento exigido no item
2.8 deste Edital;

b) Não-indicação no Requerimento de Inscrição, da Área e
Subárea para a qual o candidato realizará o concurso;

c) Inscrições postadas para locais diferentes daqueles re-
feridos no item 2.5 deste Edital;

d) Inscrições via postal postadas e recebidas após dias e
horários definidos no item 2.4. deste Edital;

e) Não-atendimento ao perfil definido no Anexo 1 a este
Edital para a Área/Subárea para a qual o candidato realizará o con-
curso;

f) pagamento da Taxa de Inscrição não realizado na forma
prevista no item 2.6., salvo para aqueles candidatos cujo pedido de
isenção de pagamento da taxa de inscrição for deferido.

g) Constatação de qualquer irregularidade nos documentos
apresentados.

2.15. A qualquer tempo serão anuladas inscrição, provas,
nomeação e posse do candidato, se verificada a falsidade de de-
clarações prestadas ou qualquer irregularidade nas provas ou nos
documentos apresentados.

2.16. A entrega da comprovação dos títulos acadêmicos e das
atividades indicadas no Currículum Vitae deverá ser feita na Se-
cretaria da Diretoria do Centro Acadêmico ao qual esteja vinculado o
Departamento ou Núcleo para o qual se destina o concurso, de 2ª a 6ª
feira, nos horários e endereços indicados no Anexo 1 a este Edital, até
o 3? dia útil após a publicação das inscrições aceitas no Boletim
Oficial da Universidade, disponível na página eletrônica da PRO-
GEPE (www.ufpe.br/progepe),

2.16.1. Admitir-se-á o envio da comprovação dos títulos
acadêmicos e das atividades indicadas no Currículum Vitae por via
postal, registrada e com aviso de recebimento, postada até o 3? dia
útil após a publicação das inscrições aceitas no Boletim Oficial da
Universidade, disponível na página eletrônica da PROGEPE
(www.ufpe.br/progepe) e recebida até o 6? dia útil após a publicação
das inscrições aceitas no Boletim Oficial da Universidade. Os do-
cumentos serão verificados quando do seu recebimento pela Secre-
taria do Centro Acadêmico. É de inteira e exclusiva responsabilidade
do candidato a documentação por ele fornecida, a qual não poderá ser
alterada ou complementada, em hipótese alguma ou a qualquer tí-
tulo.

2.16.2. O título de Doutor ou de Mestre deve ser expedido
por instituição de ensino superior nacional credenciada pelo MEC ou
por universidade estrangeira, devidamente reconhecido ou revalidado
em território nacional. Na hipótese do candidato já ter concluído o
curso de pós-graduação e ainda não possuir o diploma, poderá este
ser substituído por Declaração Oficial da instituição onde o título foi
obtido, assinada pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação.

2.16.3. Será exigida cópia completa dos trabalhos produ-
zidos, inclusive os realizados em co-autoria. Os trabalhos aceitos para
publicação deverão, além de sua cópia, ser acompanhados da cópia da
carta de aceitação da revista ou editora, não sendo aceitos trabalhos
apenas submetidos aos editores ou em preparação.

2.16.4. Os documentos comprobatórios do Currículum Vitae
emitidos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tra-
dução para a Língua Portuguesa, realizada por tradutor juramentado.
Tal exigência não se aplica à tese de doutorado, dissertação de mes-
trado, artigos e livros publicados e nem a documentos emitidos em
Língua Inglesa ou Língua Espanhola.

2.17. A qualquer tempo serão anuladas inscrição, provas,
nomeação e posse de candidato, se verificada a falsidade de de-
clarações prestadas ou qualquer irregularidade nas provas ou nos
documentos apresentados.

2.18. A Universidade Federal de Pernambuco não se res-
ponsabiliza por extravio ou atraso no recebimento de documentos
enviados pela via postal.

3. REALIZAÇÃO DAS PROVAS
3.1. As provas do concurso serão iniciadas no prazo de até

60 (sessenta) dias a contar do dia 29/06/2011, em datas e horários
previstos no Cronograma do Concurso que será afixado na Secretaria
da Diretoria do Centro Acadêmico e dos Núcleos ou Departamentos
que realizarão os concursos, disponibilizado na página eletrônica da
PROACAD (www.ufpe.br/proacad) e comunicado aos candidatos via
telegrama com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de seu
início.

3.2. A Comissão Examinadora do Concurso deve estar pre-
sente, com a totalidade de seus membros, em todas as fases do
concurso (da instalação dos trabalhos à apresentação dos resultados)

3.3. O concurso constará de: a) Julgamento de títulos; b)
Prova escrita; c) Prova didática e/ou didático-prática, cujos pesos
encontram-se discriminados nas "Informações Complementares, Pro-
grama e Tabela de Pontuação para Julgamento de Títulos" de cada
Área e Subárea de concurso, disponível na página eletrônica da
PROACAD (www.ufpe.br/proacad).
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