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7.6.2. Somente poderá ficar de posse do candidato o Cartão Resposta, Cartão de Local de Prova
e a(s) caneta(s) esferográfica(s), os demais pertences(mochilas, sacolas, pastas, livros, etc.), serão de-
positados em local definido pelo fiscla de Sala.

7.7. Ao terminar a prova objetiva o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, o
Cartão de Respostas, devidamente assinado, e o Caderno de Questões. A assinatura no Cartão de
Respostas e na Lista de Presenças terá força de comprovação de seu comparecimento no dia da
prova.

7.8. Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão na sala até que o último deles entregue a
prova, ou até que a duração da mesma tenha se esgotado. Estes candidatos assinarão em local próprio
na Ata da sala.

7.9. Não será permitida a saída do candidato do local de prova antes de decorrida 1 (uma) hora
do seu início.

8. DO CRITÉRIO DE ELIMINAÇÃO
8.1. Será eliminado do Concurso Público:
a) o candidato que não obtiver a pontuação mínima estabelecida no quadro de provas do item

6.;
b) o candidato que se recusar a entregar a folha de respostas e/ou caderno de questões ao

término do tempo destinado para a realização das provas;
c) o candidato que não apresentar toda a documentação exigida na data determinada pela

UNIRIO;
d) o candidato que deixar de comparecer, por quaisquer que sejam os motivos, a qualquer uma

das seguintes fases:
- Prova
- Apresentação de documentos
- Exame médico
- Assinatura do Termo de Posse
8.2. Não haverá, em hipótese alguma, remanejamento na classificação divulgada no Edital de

Homologação.
9. DOS PROGRAMAS
9.1. Os Conteúdos Programáticos constarão das Instruções Complementares que poderão ser

obtidas acessando o endereço eletrônico: www.unirio.br/concurso/2014.
10. DOS RECURSOS
10.1. Será assegurado ao candidato o direito a recurso, em petição devidamente fundamentada,

informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou do conteúdo da questão.
11. CRITÉRIO DE DESEMPATE
11.1. No caso de igualdade da pontuação final serão adotados os critérios de desempate

descritos abaixo em ordem crescente de prioridade:
I - Para os candidatos amparados pela Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003:
a) o mais idoso;
b) persistindo o empate, maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
c) persistindo o empate, maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa.
II - Para os demais candidatos:
a) maior número de acertos na prova de Conhecimentos específicos;
b) persistindo o empate, maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;
c) persistindo o empate, o candidato com mais idade.
12. RESULTADO FINAL
12.1. O resultado final da prova estará disponibilizado no endereço eletrônico www.uni-

rio.br/concurso/2014 a partir das 12:00 horas do dia 1 de julho de 2014.
13. HOMOLOGAÇÃO
13.1. O resultado do Concurso Público será homologado e publicado no Diário Oficial da

União, na forma de relação nominal disposta em ordem crescente de classificação.
14. CALENDÁRIO

Inscrição para Isenção de Taxa 27 a 28 de fevereiro de 2014
Resultado da Isenção 10 de março de 2014
Inscrição 11 a 28 de março de 2014
Consulta da Inscrição 7 a 9 de abril de 2014
Retirada do Cartão de Local de Prova 22 a 24 de maio de 2014
Prova 25 de maio de 2014
Divulgação do Gabarito 28 de maio de 2014
Recurso 29 a 30 de maio de 2014
Relação dos aprovados na Prova Objetiva para o Cargo de Músico 18 de junho de 2014
Relação dos aprovados na Prova Objetiva para o Cargo de Tradutor Intérprete de Lin-
guagem de Sinais - LIBRAS

18 de junho de 2014

Prova Prática para o Cargo de Músico 23 de junho de 2014
Prova Prática para o Cargo Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais - LIBRAS 23 de junho de 2014
Resultado Final 1 de julho de 2014
Homologação 1 de julho de 2014

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. O candidato que fizer qualquer declaração falsa ou inexata ao se inscrever, ou que não

possa satisfazer todas as condições enumeradas neste Edital, terá cancelada sua inscrição, sendo anulados
todos os atos decorrentes do Concurso, mesmo que tenha sido aprovado nas provas ou nomeado.

15.2. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativas à classificação ou notas
de candidatos, valendo para este fim o resultado publicado no Diário Oficial da União.

15.3. A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação,
ficando este ato condicionado à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse da
UNIRIO, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Concurso Público.

15.4. Observadas as necessidades operacionais, o candidato classificado nos limites e formas
definidas neste Edital, será convocado para nomeação, por Telegrama expedido com Comprovante de
Recebimento (CR), encaminhado unicamente para o endereço constante no Formulário de solicitação de
Inscrição, que deverá ser mantido atualizado pelo candidato, junto ao Departamento de Recursos
Humanos (Av. Pasteur, 296 - Urca - Rio de Janeiro - RJ, Cep. 22.290-240).

15.5. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro(UNIRIO) poderá, se solicitada por
outras Instituições Federais de Ensino - IFEs, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro/RJ, e observada a
ordem de classificação, conforme regras estabelecidas neste Edital, indicar, para nomeação naquelas
Instituições, candidatos aprovados neste Concurso. Caso os candidatos não aceitem suas indicações para
as IFEs solicitantes, deverão manifestar-se, por escrito, por suas permanências na relação de aprovados
da UNIRIO.

15.6. A inscrição no Concurso implicará o conhecimento e tácita aceitação das condições
estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos, expediente dos quais não poderá o candidato alegar
desconhecimento.

15.7. O candidato que desejar um exemplar deste edital poderá obtê-lo junto à Coordenação de
Seleção e Acesso - COSEA, após o período de solicitação de inscrição, portando o comprovante de
pagamento. Poderá ainda imprimir este edital acessando o "site" www.unirio.br/concurso/2014.

15.8. A UNIRIO não envia o Cartão de Local de Prova - CLP, aos candidatos por Correio
(ECT) ou qualquer outro procedimento de expedição personalizada.

15.9. O candidato que, nos dias que antecedam à realização das provas, apresente alguma
doença infectocontagiosa ou qualquer impedimento por motivo de saúde, deverá entrar em contato com
a Coordenação do Processo Seletivo, até às 16 horas do dia 26 de maio de 2014 para que sejam
providenciadas condições especiais para a realização das provas no próprio local designado no Cartão de
Local de Prova - CLP.

15.10. Não será permitido ao candidato entrar no local de realização das provas após o horário
previsto para o fechamento dos portões.

15.11. A UNIRIO não convoca para a realização da Prova, candidatos por telefone, telefax,
telegramas, e-mail, torpedos ou similares e mídia impressa.

15.12. O candidato que não cumprir, rigorosamente, as datas e os horários dos eventos es-
tabelecidos será considerado automaticamente eliminado do concurso.

15.13. As aplicações e funcionalidades no âmbito dos sistemas informacionais são de res-
ponsabilidade da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC, órgão responsável pelo
desenvolvimento da política de informática para a UNIRIO, instalada na Av. Pasteur, 296 6o andar, Urca
Rio de Janeiro - RJ.

15.14. A Coordenação de Seleção e Acesso - COSEA está instalada na Avenida. Pasteur, 296
/ 1° andar, Urca - Rio de Janeiro - RJ.

15.15. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas em caráter exclusivo e ir-
recorrível pela Comissão de que trata o item 1.1.

15.16. Fica eleito o foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com exclusão
e renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente
concurso.

15.17. A autoridade competente no uso das suas atribuições legais poderá adiar ou revogar o
certame por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta.

15.18. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas em caráter exclusivo e ir-
recorrível pela Comissão de que trata o item 1.1.

LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA
Reitor

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

EDITAL No- 11 / 2 0 1 4
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de suas atribuições, torna público que
estarão abertas as inscrições no Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto,
nas áreas especificadas no Anexo I. A Seleção será realizada de acordo com a Lei no- . 8.745 de
09/12/93, alterada pela Lei no- . 9.849 de 26/10/99, Lei no- 12.425 de 17/06/11 e Portarias MEC no- . 196
de 24/02/2011, no- 925 de 13/07/2011, no- 243 de 03/03/2011, no- 003 de 03/02/2012 e no- 166 de
12/03/2012.

1. Do requerimento de inscrição on line.
Poderão inscrever-se no Processo Seletivo cidadãos brasileiros ou estrangeiros detentores do

título acadêmico especificado no anexo I. Os candidatos deverão ingressar no endereço https://sis-
temas.uff.br/cpd para cadastrar-se no Sistema de Gerenciamento de Concursos. Concluído o cadas-
tramento, o candidato deverá fazer o login mediante informação do CPF e da senha pessoal indicada no
cadastro. Após ingressar no sistema, o candidato deverá requerer sua inscrição por meio do link
"requerimento de inscrição", seguindo as etapas do formulário. O pedido de inscrição deverá ser
realizado das 12 horas do 1º dia até às 24 horas do último dia do período de inscrição, conforme Anexo
I.

2. Da documentação.
O requerimento de inscrição exige a remessa de cópia digitalizada do comprovante da titulação

exigida, conforme especificação no anexo I e cópia do curriculum vitae. No caso de candidato es-
trangeiro é obrigatório o encaminhamento de cópia digitalizada do visto de permanência.

3. Da realização do Processo Seletivo.
3.1-O Processo Seletivo será realizado nos dias e locais relacionados nos Anexos I e II, e

compreenderá nos seguintes tipos de avaliação, todos com notas de 0 (zero ) a 10 ( dez ).:
3.1.1 Prova escrita
3.1.2 Prova didática e
3.1.3 Julgamento do Curriculum Vitae.
3.2- A prova didática constará de uma aula de 50 (cinquenta) minutos e versará sobre um dos

pontos da relação entregue aos candidatos inscritos e sorteado na presença de todos os candidatos
conforme cronograma fornecido pelo Departamento.

3.3- A prova didática terá como objetivo aferir a capacidade do candidato em relação aos
procedimentos didáticos, ao domínio e conhecimento do assunto abordado e às condições para o
desempenho de atividades docentes.

3.4- A nota referente ao julgamento do "Curriculum Vitae" corresponderá à média ponderada
das notas conferidas por cada examinador a cada um dos seguintes grupos:

GRUPO I - Avaliação da titulação dos candidatos nos graus de Doutorado, de Livre-docência,
de Mestrado, de Especialização, de Aperfeiçoamento, de Atualização ou de estudos equivalentes;

GRUPO II - Exercício de atividades do magistério sobretudo superior, em nível de graduação
e pós-graduação, considerando como fatores para atribuição dos pontos o tempo de exercício e as
contribuições ao desenvolvimento do ensino;

GRUPO III - Exercício de Atividades profissionais não docentes, desde que relacionadas à área
específica do concurso;

GRUPO IV - Produção acadêmica de natureza intelectual, científica, artística, cultural ou
técnica, relacionada à área de conhecimento do concurso.

Parágrafo único - Cada GRUPO receberá nota de 0 ( zero ) a 10 ( dez ), com pesos es-
tabelecidos no Anexo I.

3.5- É facultado ao candidato solicitar vista da prova escrita, bem como interpor recurso
administrativo, devidamente fundamentado, visando revisão das notas a ele atribuídas.

4. Da remuneração.
O valor da remuneração encontra-se especificado no Anexo III.
5. Das Disposições Gerais:
5.1- No ato da inscrição o candidato subscreverá declaração de ciência dos termos do Edital.
5.2- No dia da prova, o candidato deverá se apresentar com o documento oficial de iden-

tificação.
5.3- O processo seletivo não se constitui concurso para a Carreira do Magistério Superior.
5.4- Condicionado à formal comprovação de compatibilidade de horários, poderão ser con-

tratados servidores da administração Direta ou Indireta da União, Estado, Município, Distrito Federal,
exceto os ocupantes de cargo efetivo, integrante das carreiras de magistério de que trata a Lei no- .
7.596/87.

5.5- O contrato de Professor Substituto observará o prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado por até igual prazo.

5.6- O professor contratado não poderá ser novamente contratado antes de decorridos 24 (vinte
e quatro) meses do encerramento do último contrato, nos termos da Lei no- 8.745 de 1993.

5.7 - O candidato aprovado terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da convocação por
correio eletrônico, para se apresentar ao Departamento de Administração de Pessoal para realização de
exames médicos, entrega de documentos e assinatura de contrato.

5.8- O presente edital poderá ser cancelado ou alterado, em parte ou no todo, a qualquer tempo,
desde que motivos supervenientes assim o determinem, sem que isto venha a gerar direitos ou obri-
gações em relação aos interessados.
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