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3.4. No julgamento dos títulos e do Curriculum Vitae, de-
vidamente comprovados na forma prevista nos itens 2.16.2., 2.16.3. e
2.16.4. deste Edital , serão considerados os títulos acadêmicos e
atividades indicadas 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 ( dis-
ponível na página eletrônica da PROGEPE - www.ufpe.br/progepe) e
na página eletrônica da PROACAD (www.ufpe.br/proacad) a partir da
data de publicação deste Edital.

3.5. As pontuações para o julgamento dos títulos e do Cur-
rículum Vitae serão definidas pelo Conselho Departamental dos Cen-
tros Acadêmicos onde os concursos serão realizados. Estas constarão
das "Informações Complementares, Programa e Tabela de Pontuação
para Julgamento de Títulos" 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.

3.5.1. Os examinadores, individualmente, atribuirão nota de
0 (zero) a 10 (dez) aos títulos e Curriculum Vitae, consignando este
julgamento em cédulas apropriadas, juntamente com o respectivo
parecer, em sobrecartas fechadas e rubricadas. Apenas aqueles títulos
acadêmicos e atividades devidamente comprovadas na forma prevista
nos itens 2.16.2., 2.16.3. e 2.16.4. deste Edital serão objeto de atri-
buição de nota.

3.6. As provas escrita, didática e/ou didático-prática serão
realizadas no idioma oficial do país, salvo para a área de Língua e
Literatura Francesa que serão realizadas em francês.

3.7. A prova escrita, à qual será atribuída nota de 0 (zero) a
10 (dez), terá a duração de no máximo 4 (quatro) horas e versará
sobre ponto sorteado imediatamente antes do seu início, dentre uma
lista de 10 (dez) pontos, organizada com base no programa e nas
informações complementares para cada área/subárea.

3.8. Os 10 (dez) pontos a que se refere o item 3.7. serão
divulgados aos candidatos com antecedência de 05 (cinco) dias da
data de início do concurso na Diretoria do Centro Acadêmico, na
Secretaria do Núcleo ou Departamento responsável pelo concurso e
na página eletrônica da PROACAD (www.ufpe.br/proacad). Quando a
data de divulgação coincidir com feriados, sábados ou domingos, a
divulgação dos pontos será realizada no dia útil imediatamente an-
t e r i o r.

3.9. À prova didática será atribuída nota de 0 (zero) a 10
(dez), e consistirá de uma aula teórica com duração de 50 (cinqüenta)
a 60 (sessenta) minutos e versando sobre um dos pontos a que se
refere o item 3.7, a ser sorteado com antecedência de 24 (vinte e
quatro) horas de sua realização. Antes de dar início à prova, o can-
didato distribuirá aos membros da comissão examinadora uma súmula
contendo o plano de aula. O não-cumprimento da duração da aula ou
a não-distribuição do plano acima referidos, são elementos que devem
ser considerados na atribuição da nota da prova didática. Não cons-
tituem, entretanto motivo para desclassificação do candidato.

3.10. Quando houver mais de um candidato inscrito em con-
curso, estes serão chamados à realização das provas didática e di-
dático-prática pela ordem de inscrição.

3.11. À prova didático-prática, quando aplicada, será atri-
buída nota de 0 (zero) a 10 (dez), versando sobre um dos pontos a
que se refere o item 3.7., podendo ser desdobrada em até duas partes,
com duração máxima de 04 (quatro) horas cada uma, a critério da
Área.

3.12. As provas didática e didático-prática serão abertas ao
público, vedada a presença de candidatos concorrentes e serão gra-
vadas em meio magnético ou eletrônico de voz.

3.13. É de responsabilidade exclusiva do candidato a iden-
tificação correta de seu local de prova e o comparecimento no horário
determinado. O não-comparecimento do candidato a qualquer das
provas previstas no horário fixado, implicará a sua eliminação do
concurso.

3.14. Nos dias de realização das provas, não será permitido
ao candidato entrar e/ou permanecer no local do exame com apa-
relhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank,
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, grava-
dor,etc), exceto aqueles que serão utilizados como apoio didático para
a apresentação das provas. Caso o candidato leve qualquer dos apa-
relhos eletrônicos citados, este(s) deverá(ão) ser recolhido(s) pelo
Centro Acadêmico, Departamento ou Núcleo. O descumprimento da
presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracte-
rizando-se tentativa de fraude.

3.15. Não será admitido o ingresso do candidato no local de
realização das provas após o horário fixado para o seu início.

3.16. Nas provas didática e didático-prática todos os can-
didatos deverão apresentar-se à Banca Examinadora no horário fixado
para o início dos trabalhos no turno no qual realizará esta prova,
devendo permanecer em sala própria designada para este fim até o
horário de sua apresentação.

3.17. São critérios para avaliação das provas escrita, didática
e/ou didático-prática:

a) clareza e propriedade no uso da linguagem;
b) domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos

temas objeto das provas;
c) domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas

analíticas;
d) coerência no desenvolvimento das idéias e capacidade

a rg u m e n t a t i v a ;
e) pertinência e articulação das respostas às questões ou

temas das provas;
3.17.1. A pontuação atribuída a cada um dos critérios in-

dicados no item 3.17. será definida pela Banca Examinadora e di-
vulgada aos candidatos imediatamente antes do início das provas do
concursos.

4. JULGAMENTO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
4.1. A apuração dos resultados será realizada em sessão

pública, em dia e horário previsto no Cronograma do Concurso, com
a presença de todos os membros da Banca Examinadora. Para tanto
serão abertos, sucessivamente, os envelopes com as notas das provas
escrita, de títulos, didática e/ou didático-prática, de cada um dos
candidatos, atribuídas pelos membros da Banca Examinadora, in-
dividualmente lançadas em quadro branco.

4.2. A apuração das notas para habilitação dos candidatos
obedecerá às seguintes normas:

4.2.1. A nota final, atribuída por cada examinador a cada
candidato, será o resultado das somas das notas dos títulos, prova
escrita, didática e/ou didática-prática, multiplicada cada uma por seus
respectivos pesos e dividida por 10 (dez);

4.2.2. As notas de um examinador não se somam com as
notas dos outros;

4.2.3. Serão considerados habilitados os candidatos que al-
cançarem, da maioria dos examinadores, a nota mínima 7 (sete);

4.2.4. Cada examinador fará a classificação parcial dos can-
didatos, indicando aquele a quem tiver atribuído nota final mais
alta;

4.2.5. Cada examinador decidirá o empate eventual entre as
notas finais por ele atribuídas, e o empate entre examinadores será
decidido pelo Conselho Departamental do Centro Acadêmico, que
estiver em causa, em tantos escrutínios quantos se fizerem neces-
sários;

4.2.6. Será indicado ao Reitor, para o provimento do cargo
ou emprego em concurso, o candidato que tiver obtido o maior
número de indicações, procedendo-se igualmente para as vagas sub-
seqüentes, se for o caso, até o seu limite.

4.2.7. Serão homologadas e publicadas no Diário Oficial da
União as relações dos candidatos aprovados nas Áreas e Subáreas
indicadas nos Anexo 1 e 2 a este Edital, nos termos do Artigo 16 do
Decreto Presidencial n° 6.944 de 21 de agosto de 2009.

5. REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
5.1. O candidato deverá:
a) Ter sido aprovado e classificado no concurso;
b) Apresentar a titulação exigida para o cargo e compatível

com o perfil indicado no Anexo 1 a este Edital comprovada por
diplomas registrados ou por títulos obtidos no estrangeiro, devida-
mente reconhecidos ou revalidados;

c) Ser brasileiro ou estrangeiro portador do visto perma-
nente;

d) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais, quan-
do for o caso;

e) Contar com aptidão, física e mental, para o exercício das
atribuições do cargo, consoante laudo da Junta Médica Oficial;

f) Não acumular cargos, empregos e funções públicas, mes-
mo na inatividade, exceto aqueles permitidos pela Constituição Fe-
deral, assegurada a hipótese de opção dentro do prazo para posse
previsto no § 1º do Art. 13 da Lei 8.112/1990;

g) Não ter sofrido, no exercício da função pública, pena-
lidade incompatível com a investidura em cargo público federal, pre-
vista no Art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990.

5.2. Não se exigirá aos candidatos estrangeiros o cumpri-
mento das exigências contidas na alínea d do item 5.1.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. A nomeação dos aprovados e classificados obedecerá às

normas legais pertinentes, à ordem de classificação, ao prazo de
validade do concurso e às regras deste Edital.

6.2. O prazo de validade do concurso será de 01 (um) ano,
contado a partir da data da publicação da homologação do resultado
final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual
período.

6.3. Do julgamento final do concurso caberá recurso, ex-
clusivamente de nulidade, para o Conselho Coordenador de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CCEPE), dentro do prazo de 10 (dez) dias da
sua divulgação, conforme Art. 121 do Regimento Geral da UFPE

6.4 A devolução da documentação dos candidatos repro-
vados ou desclassificados, poderá ser procedida pelo Departamento
ou Núcleo ou Centro Acadêmico responsável pelo concurso, após 30
dias da publicação da homologação do resultado no Diário Oficial da
União. Para tal, o candidato deverá encaminhar requerimento ao Che-
fe do Departamento, Coordenador do Núcleo ou Diretor do Centro
Acadêmico, quando for o caso. No caso de impossibilidade do can-
didato de receber a documentação pessoalmente, admitir-se-á a de-
volução de documentos 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
p r o c u r a d o r.

6.5. Não cabe à UFPE qualquer dispêndio de recursos para
proceder a devolução a que se refere o item 6.4.

6.6. A inscrição do candidato no concurso implica o co-
nhecimento e a aceitação das condições estabelecidas no presente
Edital.

6.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Co-
ordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE.

6.8. Este Edital e o Programa e Informações Complemen-
tares ao mesmo encontram-se disponíveis na página eletrônica da
PROACAD (www.ufpe.br/proacad) e publicadas no Boletim Oficial
da UFPE disponível na página eletrônica da PROGEPE (www.uf-
pe.br/progepe).

AMARO HENRIQUE PESSOA LINS

ANEXO

CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
Rodovia BR 104 - Km 59, s/n, Bairro: Nova Caruaru - Caruaru- PE - CEP: 55.002-970

Tel.: (81) 2126-7771/7772
Horário de Atendimento: 8h às 12 h - 14h às 17h

DEPARTAMENTO/ NÚCLEO ÁREA(S)/ SUBÁREAS CLASSE REGIME DE TRABA-
LHO

Nº DE VA-
GAS

Titulação Mínima Exigida/ Perfil do Candidato

CAA - Núcleo de Gestão História Econômica e Economia Brasileira Adjunto DE 1 Livre-Docente ou Doutor em Economia
CAA - Núcleo de Formação Do-

cente
Área: Educação - Subárea: Didática, Avaliação Educacional e Es-

tágio Supervisionado
Adjunto DE 1 Livre-Docente ou Doutor em Educação. Graduado em Pedagogia

CAA - Núcleo de Tecnologia Área: Conteúdos Básicos da Engenharia de Produção e Gestão da
Produção

Adjunto DE 1 Livre-Docente ou Doutor em Engenharia de Produção. Graduado em Enge-
nharia.

Área: Matemática Adjunto DE 2 Livre-Docente ou Doutor em Matemática, Matemática Computacional, Ma-
temática Aplicada, Física, Estatística ou em áreas afins.Graduado com Ba-

charelado ou Licenciatura em Matemática ou nas seguintes áreas afins: Física
, Estatística,Ciência da Computação ou Engenharia.

Área: Conteúdos Básicos da Engenharia de Produção e Logística Adjunto DE 1 Livre-Docente ou Doutor em Engenharia de Produção. Graduado em Enge-
nharia.

Conteúdos Básicos da Engenharia da Produção e Pesquisa Ope-
racional

Adjunto DE 1 Livre-Docente ou Doutor em Engenharia de Produção. Graduado em Enge-
nharia.

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA
Rua Alto do Reservatório, S/N, Bela Vista - Vitória de Santo Antão - PE CEP: 55608-680

Tel.: (81) 35233-3351
Horário de Atendimento: 8h às 12 h - 14h às 17h

DEPARTAMENTO/ NÚCLEO ÁREA(S)/ SUBÁREAS CLASSE REGIME DE TRABA-
LHO

Nº DE VA-
GAS

Titulação Mínima Exigida/ Perfil do Candidato

Núcleo de Enfermagem Área: Anatomia
Subárea: Aparelho Locomotor

Adjunto DE 1 Livre-Docente ou Doutor em Anatomia ou áreas afins


		ouvidoria@in.gov.br
	2011-05-31T05:40:10-0300
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




