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EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2018 - UASG 154050

Processo: 23113001902201829.
PREGÃO SISPP Nº 19/2018. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado:
18072869000107. Contratado : PLANO PRODUCOES,
EVENTOS,TURISMO EEMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto:
Prestação de serviços de fornecimento de coffee break. Fundamento
Legal: Lei 8666 . Vigência: 16/04/2018 a 15/04/2019. Valor Total:
R$19.632,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800186. Data de
Assinatura: 16/04/2018.

(SICON - 17/04/2018) 154050-15267-2018NE800018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 154050

Número do Contrato: 27/2017.
Processo: 23113021875201649.
PREGÃO SISPP Nº 116/2016. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado:
00967314000168. Contratado : FRANCISCO & SANTANA LTDA -
.Objeto: Prorrogar a vigência por mais 12 meses.Fundamento Legal:
Lei 8666 . Vigência: 22/03/2018 a 21/03/2019. Valor Total:
R$898.900,00. Fonte: 112000000 - 2017NE800108 Fonte: 112000000
- 2017NE800109. Data de Assinatura: 21/03/2018.

(SICON - 17/04/2018) 154050-15267-2018NE800018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 154050

Número do Contrato: 26/2017.
Processo: 23113021875201649.
PREGÃO SISPP Nº 116/2016. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado:
19585391000181. Contratado : MS AUTO CENTER, LOCACOES E
-TRANSPORTES LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência por mais 12
meses.Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 22/03/2018 a
21/03/2019. Valor Total: R$284.624,50. Fonte: 112000000 -
2017NE800110 Fonte: 112000000 - 2017NE800111. Data de
Assinatura: 21/03/2018.

(SICON - 17/04/2018) 154050-15267-2018NE800018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 154050

Número do Contrato: 28/2017.
Processo: 23113021875201649.
PREGÃO SISPP Nº 116/2016. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado:
12224944000121. Contratado : ALTERNATIVA PECAS E
SERVICOS -EIRELI. Objeto: Prorrogar a vigência por mais 12
meses.Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 22/03/2018 a
21/03/2019. Valor Total: R$71.301,03. Fonte: 112000000 -
2017NE800114 Fonte: 112000000 - 2017NE800115. Data de
Assinatura: 21/03/2018.

(SICON - 17/04/2018) 154050-15267-2018NE800018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 22/2018 - UASG 154050

Processo: 23113007568201817 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Materiais para Piscina, com o objetivo de atender as
necessidades do Departamento de Educação Física (DEF/CCBS) da
Universidade Federal de Sergipe. Total de Itens Licitados: 00008.
Edital: 18/04/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00.
Endereço: Av. Marechal Rondon, S/n, Jardim Rosa Elze - SAO
CRISTOVAO - SE ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 1 5 4 0 5 0 - 0 5 - 2 2 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 18/04/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/04/2018 às
08h30 no site www.comprasnet.gov.br.

GEFERSON GUIMARAES DE OLIVEIRA
Pela Equipe de Apoio

(SIDEC - 17/04/2018) 154050-15267-2018NE800018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 1/2018 - UASG 154050

Número do Contrato: 25/2017.
Processo: 23113021875201649.
PREGÃO SISPP Nº 116/2016. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado:
24946520000150. Contratado : FIX CAR AUTO ELETRO
MECANICA LTDA-.Objeto: Prorrogar a vigência por mais 12
meses.Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 22/03/2018 a
21/03/2019. Valor Total: R$36.244,90. Fonte: 112000000 -
2017NE800112 Fonte: 112000000 - 2017NE800113. Data de
Assinatura: 21/03/2018.

(SICON - 17/04/2018) 154050-15267-2018NE800018

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO TOCANTINS

EXTRATO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Estágio que entre si celebram
Universidade Federal do Tocantins - UFT e a Vital Wilker Rocha
Araújo.
OBJETO: Propiciar a oportunidade de realização de estágio pela
concedente, aos estudantes regularmente matriculados na
instituição de ensino.
VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos a contar da assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2018
SIGNATÁRIOS: Luís Eduardo Bovolato - Reitor da Universidade
Federal do Tocantins - UFT e Vital Wilker Rocha Araújo -
Engenheiro

EDITAL N° 3, DE 17 DE ABRIL DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

EFETIVOS DA CARREIRA DE TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 2018

O Reitor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO TOCANTINS (UFT), no uso de suas atribuições legais, torna
pública a RETIFICAÇÃO do edital nº 01/2018, de 27 de março de
2018, retificado pelo edital nº 02/2018, de 05 de abril de 2018,
referente à realização de Concurso Público, em conformidade com
a Lei N.º 8.112, de 11/12/1990, Lei nº 11.091/2005 com suas
alterações posteriores, Portaria/MPOG N.º 450, de 06/11/2002,
Decreto nº 6.944/2009 e Decreto nº 7.232/2010, destinado ao
provimento de cargos da carreira de Técnico-Administrativo em
Educação da Fundação Universidade Federal do Tocantins, de
acordo com os termos a seguir:

1. DAS RETIFICAÇÕES
1.1. Em todo o Edital de Abertura nº 01/2018 (de

27/03/2018): onde se lê "ENGENHEIRO/ÁREA: ELÉTRICA",
leia-se "ENGENHEIRO/ÁREA: ELETRICISTA".

1.2. No ANEXO V (CONTEÚDO PROGRAMÁTICO /
OBJETOS DE AVALIAÇÃO) do Edital de Abertura nº 01/2018
(de 27/03/2018), onde se lê:

2. NÍVEL SUPERIOR
[...]
2.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
2.4.1. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO:
1. Fundamentos de computação: 1.1. Organização e

arquitetura de computadores; 1.2. Componentes de um computador
(hardware e software); 1.3. Princípios de sistemas operacionais;
1.4. Aplicações de informática e microinformática; 1.5. Ambiente
Windows e Linux; 1.6. Bancos de dados; 1.7. Algoritmos e lógica
de programação; 1.8. Redes de computadores. 2. Fundamentos
de

comunicação de dados: 2.1. Meios físicos de transmissão;
2.2. Elementos de interconexão de redes de computadores
(gateways, switches, roteadores); 2.3. Estações e servidores; 2.4.
Tecnologias de redes locais e de longa distância; 2.5. Arquitetura,
protocolos e serviços de redes de comunicação; 2.6. Arquitetura
TCP/IP; 2.7. Arquitetura cliente-servidor; 2.8. Conceitos de
Internet e Intranet. 3. Administração de Informática: funções da
administração e fatores críticos de sucesso. 4. Sistemas de
Informação: conceitos e tipologia (Sistema de Informação
Gerencial, Executivo e Empresarial, Sistema Transacional, Sistema
de Apoio à Decisão). 5. Intranet, Groupware, Data Warehouse e
Data Mining. 6. Gerenciamento de processos: 6.1. Cadeia de valor
do negócio; 6.2. Mapeamento e modelagem de processos de
negócio: Modelagem do estado atual (As Is), Otimização de
processos (To Be), Business Process Modeling Notation (BPMN),
Modelagem de processos de negócio. 7. Arquitetura de um SGBD.
8. Bancos de dados: 8.1. Modelos de Bancos de Dados; 8.2.
Projeto de Banco de Dados; 8.3. Modelo relacional e modelo
entidade-relacionamento; 8.4. Linguagem de consulta estruturada
(SQL). 9. Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 10. Noções
de elaboração, análise, avaliação e gerenciamento de projetos:
10.1. Guia PMBOK. 11. Frameworks de governança de TI:
COBIT; ITIL.

1.2.1. Lêia-se:
2. NÍVEL SUPERIOR
[...]
2.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
2.4.1. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO:
1. Fundamentos de computação: 1.1. Organização e

arquitetura de computadores; 1.2. Componentes de um computador
(hardware e software); 1.3. Princípios de sistemas operacionais;
1.4. Aplicações de informática e microinformática; 1.5. Ambiente
Windows e Linux; 1.6. Bancos de dados; 1.7. Algoritmos e lógica
de programação; 1.8. Redes de computadores. 2. Fundamentos de
comunicação de dados: 2.1. Meios físicos de transmissão; 2.2.
Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways,
switches, roteadores); 2.3. Estações e servidores; 2.4. Tecnologias
de redes locais e de longa distância; 2.5. Arquitetura, protocolos e
serviços de redes de comunicação; 2.6. Arquitetura TCP/IP; 2.7.
Arquitetura cliente-servidor; 2.8. Conceitos de Internet e Intranet.
3. Administração de Informática: funções da administração e
fatores críticos de sucesso. 4. Sistemas de Informação: conceitos e
tipologia (Sistema de Informação Gerencial, Executivo e
Empresarial, Sistema Transacional, Sistema de Apoio à Decisão).
5. Intranet, Groupware, Data Warehouse e Data Mining. 6.
Gerenciamento de processos: 6.1. Cadeia de valor do negócio; 6.2.
Mapeamento e modelagem de processos de negócio: Modelagem
do estado atual (As Is), Otimização de processos (To Be),
Business Process Modeling Notation (BPMN), Modelagem de
processos de negócio. 7. Arquitetura de um SGBD. 8. Bancos de
dados: 8.1. Modelos de Bancos de Dados; 8.2. Projeto de Banco
de Dados; 8.3. Modelo relacional e modelo entidade-
relacionamento; 8.4. Linguagem de consulta estruturada (SQL). 9.
Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 10. Noções de
elaboração, análise, avaliação e gerenciamento de projetos: 10.1.
Guia PMBOK. 11. Frameworks de governança de TI: COBIT 5;
ITIL V3.

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. O Edital 01/2018, de 27 de março de 2018,

disponibilizado no endereço eletrônico www.copese.uft.edu.br, será
atualizado com estas retificações incluídas.

2.2. Permanecem inalterados todos os demais itens,
subitens e anexos do Edital 01/2018, de 27 de março de 2018.

LUÍS EDUARDO BOVOLATO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

EDITAL Nº 11, DE 17 DE ABRIL DE 2018
CONCURSO PÚBLICO

O Reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, no uso das suas atribuições conferidas pelo Decreto de 28 de março de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 29 de março de
2016, e considerando o Artigo 22 do Estatuto Universidade Federal do Vale do São Francisco, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.485/2011, Portaria MPOG/MEC nº 313, de 04/08/2015, publicada
no DOU de 05/08/2015 e Portaria MEC nº 805 de 10/08/2015, publicada no DOU de 11/08/2015, Portaria MPOG/MEC nº 316 de 09/10/2017, publicada no DOU de 19/10/2017 e Portaria MEC nº 1.553 de
18/12/2017, publicada no DOU de 19/12/2017, e considerando o teor do processo nº 23402.000851/2018-62, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO que realizará Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 16 vagas para o cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior, para as Classes Assistente A e Adjunto
A, nível I, conforme disposições contidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso será regido por este edital, com fundamento no Decreto nº. 6.944 de 21 de agosto de 2009, publicado no DOU de 24 de agosto de 2009 e pela Resolução nº 08/2016 - CONUNI/UNIVASF,

que se encontra disponível no endereço eletrônico da UNIVASF (http://www.concurso.univasf.edu.br) e executado pela Comissão Gestora Permanente de Concurso Docente da Universidade Federal do Vale do
São Francisco (UNIVASF), instituída pela Portaria nº 198, de 11 de abril de 2018.

1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes fases:

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
Clecio
Riscado
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1.2.1 Prova escrita, valendo até 100 (cem) pontos, de caráter eliminatório e peso 3,5;
1.2.2 Prova de aptidão didática, valendo até 100 (cem) pontos, de caráter eliminatório e peso 3,5;
1.2.3 Prova de defesa de memorial, valendo até 100 (cem) pontos, de caráter classificatório e peso 1,0;
1.2.4 Prova de títulos, valendo até 100 (cem) pontos, de caráter classificatório e peso 2,0.
1.3 A perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência, bem como a verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos negros serão realizadas conforme convocação

específica.
1.4 Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de

1990, e alterações).
2. DA LOTAÇÃO, DO EXERCÍCIO DO CARGO, DAS VAGAS
2.1 O cargo a ser provido será exercido no regime de trabalho de 40 horas com dedicação exclusiva (DE), com lotação em Colegiado Acadêmico e atuação em todos os cursos da UNIVASF sediados

nos seus campi, conforme disposto no quadro abaixo:

. Va g a s Área de Con-
hecimento

Área de Atuação Formação Acadêmica Colegiado Acadêmi-
co/Campus

Regime de Tra-
balho

Valor da In-
scrição

. 01 Bases Morfofi-
siológicas e
Processo Saúde

Doença.

Farmacologia, Fisiologia, Bioquímica e Embriologia.
Metodologia da Pesquisa. Orientação de trabalho de con-
clusão de curso. Participação em núcleos temáticos, projetos

de pesquisa e extensão.

Graduação em Biomedicina ou Farmácia/bioquímica,
com Doutorado na área de Farmacologia ou Fisiologia

ou Embriologia ou Bioquímica.

Colegiado de Enfer-
magem/Petrolina-PE

DE 200,00

. 01 Handebol Ges-
tão e organiza-
ção de eventos

esportivos

Handebol, Gestão e organização de eventos esportivos, Es-
tágios Curriculares Obrigatórios, Núcleos Temáticos, TCC,

Projetos de pesquisa e extensão.

Graduação em Educação Física, com Doutorado em
Educação Física, ou Ciências do Movimento Humano,
ou Ciências da Saúde, ou Ciências da Motricidade, ou

Ciências do Esporte, ou Educação.

Colegiado de Educação
Física/ Petrolina-PE

DE 200,00

. 01 História da Ed-
ucação Física,

Lazer

História da Educação Física, Lazer, Estágios Curriculares
Obrigatórios, Núcleos Temáticos, TCC, Projetos de Pesquisa

e extensão.

Graduação em Educação Física, com Doutorado em
Educação Física, ou Ciências do Movimento Humano,
ou Ciência da Saúde, ou Ciências da Motricidade, ou
Ciências do Esporte, ou Educação, ou Lazer, ou His-

tória.

Colegiado de Educação
Física/ Petrolina-PE

DE 200,00

. 01 Natação Natação, Introdução à Estatística, Estágios Curriculares
Obrigatórios, Núcleos Temáticos, TCC, Projetos de pesquisa

e extensão.

Graduação em Educação Física, com Doutorado em
Educação Física, ou Ciências do Movimento Humano,
ou Ciências da Saúde, ou Ciências da Motricidade, ou

Ciências do Esporte.

Colegiado de Educação
Física/ Petrolina-PE

DE 200,00

. 01 Estradas e
Tr a n s p o r t e s

Estradas, Pavimentação e Sistemas de Transportes. Partic-
ipação em Núcleos Temáticos.

Graduação em Engenharia Civil com Mestrado em En-
genharia de Transporte ou Engenharia Civil.

Colegiado de Engen-
haria Civil/ Juazeiro-

BA

DE 140,00

. 01 Geotecnia Geologia aplicada à engenharia; Mecânica dos solos e suas
aplicações; Terraplanagem e pavimentação; Participação em
Núcleo Temático, TCC e Estágio Curricular Supervision-

ado.

Engenharia Civil com doutorado na área de Geotecnia
ou Geologia de Engenharia.

Colegiado de Engen-
haria Civil/ Juazeiro-

BA

DE 200,00

. 01 Química Apli-
cada à Engen-

haria

Química Teórica e Prática, Gestão Ambiental, Fenômenos de
Transporte, Processos Industriais, Monografia, Núcleo Tem-

ático.

Graduação em Engenharia Química ou Química Indus-
trial com Mestrado em Engenharia.

Engenharia de Produ-
ção/ Salgueiro-PE

DE 140,00

. 01 Mecânica Mecânica dos Sólidos, Ciência dos Materiais, Resistência
dos Materiais, Eletrotécnica e Desenho Técnico, Mono-

grafia,
Núcleo Temático.

Graduação em Engenharia Mecânica, ou Engenharia de
Produção Mecânica, com Mestrado em Engenharia
Mecânica, ou Engenharia Industrial, ou Ciências e Tec-

nologia dos Materiais, ou Ciências dos Materiais.

Engenharia de Produ-
ção/ Salgueiro-PE

DE 140,00

. 01 Segurança do
Trabalho e Er-

gonomia

Segurança do Trabalho, Humanidades e Cidadania, Ética e
Exercício Profissional, Ergonomia, metodologia e expressão
técnica e científica Ergonomia Contemporânea, Metodologia

da Pesquisa, Monografia, Núcleo Temático.

Graduação em Engenharia com Mestrado em Engenharia
de Produção.

Engenharia de Produ-
ção/ Salgueiro-PE

DE 140,00

. 01 Gestão da Pro-
dução

Introdução à Engenharia de Produção, Planejamento e Con-
trole da Produção I e II, Engenharia de Métodos, Projeto de
Fábrica, Evolução das Técnicas de Gestão, Monografia, Nú-

cleo Temático.

Graduação em Engenharia de Produção com Mestrado
em Engenharia de Produção.

Engenharia de Produ-
ção/ Salgueiro-PE

DE 140,00

. 01 Estatística
Aplicada à En-

genharia

Estatística Básica, Estatística para Engenharia de Produção,
Controle Estatístico da Qualidade, Avaliação de Desem-
penho Organizacional, Gestão de Projetos, Monografia, Nú-

cleo Temático.

Graduação em Estatística, ou Engenharia de Produção,
com Mestrado em Estatística ou Engenharia de Pro-

dução.

Engenharia de Produ-
ção/ Salgueiro-PE

DE 140,00

. 01 Física/ Matem-
ática

Matemática Aplicada ao ensino de ciências, Estágio, Evolu-
ção dos conceitos de Física, Introdução à Astronomia, Es-
tatística, Trabalho de Conclusão de Curso, Ciência no co-
tidiano, Interpretação de textos científicos, Projetos de

Pesquisa e Extensão, Núcleo Temático.

Graduação em Física, ou Matemática, com Mestrado em
História, Filosofia e Ensino de Ciências, ou Física, ou
Astronomia, ou Educação, ou Matemática, ou Ciência

dos Materiais, ou Ensino de Ciências.

Matemática/ São
Raimundo Nonato-PI

DE 140,00

. 02 Algoritmo e
Programação

Algoritmo e Programação; Estrutura de Dados I; Análise
Técnica de Algoritmos; Teoria dos Grafos e Programação
Orientada a Objetos, Introdução a Computação, Matemática

Discreta, Núcleo Temático e TCC.

Graduação em Matemática ou Ciência da Computação
ou Engenharia ou Processamento de Dados ou Análise
de Sistemas ou Sistemas da Informação, com mestrado
em Ciência da Computação, de acordo com as áreas de

conhecimento da Capes.

Engenharia da Com-
putação/ Salgueiro-PE

DE 140,00

. 01 Sistemas Com-
putacionais

Organização e Arquitetura de Computadores; Rede de Com-
putadores. Eletrônica Digital; Sistemas Operacionais, Núcleo

Temático e TCC.

Graduação em Matemática ou Ciência da Computação
ou Engenharia ou Processamento de Dados ou Análise
de Sistemas ou Sistemas da Informação, com mestrado
em Ciência da Computação, de acordo com as áreas de

conhecimento da Capes.

Engenharia da Com-
putação/ Salgueiro-PE

DE 140,00

. 01 Matemática
Aplicada

Inteligência Artificial; Lógica para Computação e Cálculo
Numérico, Sistemas Discretos, Núcleo Temático e TCC.

Graduação em Matemática ou Ciência da Computação
ou Engenharia ou Processamento de Dados ou Análise
de Sistemas ou Sistemas da Informação, com doutorado
em Ciência da Computação, de acordo com as áreas de

conhecimento da Capes.

Engenharia da Com-
putação/ Salgueiro-PE

DE 200,00

. 01 Computação
Aplicada

Economia para Computação; Administração para Computa-
ção; Empreendedorismo para Computação; Metodologia e
Expressão Técnica e Científica, Núcleo Temático e TCC.

Ciência da Computação ou Engenharia ou Processa-
mento de Dados ou Análise de Sistemas ou Sistemas da
Informação, com mestrado em Ciência da Computação,

de acordo com as áreas de conhecimento da Capes.

Engenharia da Com-
putação/ Salgueiro-PE

DE 140,00

2.1.1 Das atribuições para os ocupantes dos cargos de Professor de Magistério Superior:
a) Elaborar, aplicar e acompanhar o planejamento das atividades de ensino, em observação aos objetivos de ensino da UNIVASF.
b) Utilizar metodologias de ensino condizentes com as disciplinas sob sua responsabilidade e os objetivos do Projeto Pedagógicos de Curso;
c) Estimular e promover pesquisas e atividades de extensão à Comunidade;
d) Participar de Comissões e atividades administrativas para as quais for convocado, indicado ou eleito;
e) Atualizar-se constantemente, por meio da participação em capacitações pedagógicas, congressos, palestras, visitas técnicas, estudos, entre outros.
f) Participar da elaboração e execução de Núcleos Temáticos Multidisciplinares, colaborando com a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito da UNIVASF;
g) Exercer outras atribuições previstas no estatuto e regimento da UNIVASF, assim como na legislação pertinente à Carreira do Magistério Superior.
2.1.2 Após investidura no cargo, o candidato poderá atuar, conforme designação do Colegiado Acadêmico ou Pró-Reitoria de Ensino, em outras disciplinas correlatas oferecidas e não somente naquelas

que são objeto deste concurso.
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2.2 DA REMUNERAÇÃO E DESCRIÇÃO DO CARGO

. Cargo Denominação Ti t u l a ç ã o Regime de trabalho Vencimento básico (R$) Retribuição por Titulação
(R$)

Remuneração Total (R$)

.

Professor Classe A
Assistente A Mestrado

20 horas 2.236,30 540,85 2.777,15

.

40 horas
3.121,76 1 . 11 9 , 2 9 4.241,05

. Dedicação Exclusiva 4.455,22 2.172,21 6.627,43

.

Adjunto A Doutorado
20 horas 2.236,30 1.141,15 3.377,45

.

40 horas
3.121,76 2.620,38 5.742,14

. Dedicação Exclusiva 4.455,22 5.130,45 9.585,67

2.2.1 O cargo de Professor de Magistério Superior é regido pela Lei nº. 12.772, de 28 de dezembro de 2012 e suas alterações posteriores.

2.2.2 As atividades referentes ao cargo docente envolvem
a atuação em ensino, pesquisa, extensão e atividades
administrativas, conforme a necessidade da instituição expressa em
plano de trabalho a ser deliberado pelo colegiado de lotação do
s e r v i d o r.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A
INVESTIDURA NO CARGO

3.1 Ser aprovado no concurso público.
3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso

de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do
gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da
Constituição Federal.

3.3 Estar em gozo dos direitos políticos.
3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de

candidato do sexo masculino.
3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais.
3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do

cargo, conforme item 2 deste edital.
3.7 Ter idade mínima de 18 anos completos na data da

posse.
3.8 Apresentar atestado médico comprovando aptidão,

física e mental, para o exercício do cargo, mediante avaliação
médica realizada pelo serviço médico da instituição.

3.9 Não ter sofrido, no exercício de função pública,
penalidade incompatível com a investidura em cargo público
federal, prevista no artigo 137, Parágrafo Único, da Lei n°.
8 . 11 2 / 9 0 .

3.10 Não acumular cargos, empregos e/ou funções
públicas, exceto nos casos previstos na Constituição Federal e
legislação vigente, assegurada a hipótese de opção dentro do prazo
estabelecido para a posse, previsto no § 1º do art. 13 da Lei
n ° . 8 . 11 2 / 9 0 .

3.11 Não receber proventos de aposentadoria que
caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37,
inciso XVI, da Constituição Federal.

3.12 O candidato deverá declarar, na solicitação de
inscrição, ter ciência e aceitar que, caso aprovado, deverá entregar
os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o
cargo/área de atividade/especialidade/ramo na ocasião da posse.

3.13 Cumprir as determinações deste edital.
4. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS

COM DEFICÊNCIA
4.1 Das vagas destinadas a cada cargo por área de

conhecimento e localidade, e das que vierem a ser criadas durante
o prazo de validade do concurso, 5% (cinco por cento) serão
providas na forma do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999, e suas alterações, e da Lei nº 13.146, de 06 de julho de
2015.

4.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o
subitem 4.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá
ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que
não ultrapasse 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no cargo,
nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990.

4.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas
que se enquadrem no art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e nas categorias
discriminadas no artigo 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as
alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do
artigo 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno
do Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Súmula
nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "O portador de visão
monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas
reservadas aos deficientes", observados os dispositivos da
Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto nº 6.949/2009.

4.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o
candidato deverá:

a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
b) encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física

(CPF) bem como original ou cópia autenticada em cartório do
laudo médico contendo o número de inscrição no Conselho
Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses,
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência,
na forma do subitem 4.2.1 deste edital.

4.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, de forma
legível, até o dia 09 de maio de 2018, para a Superintendência de
Gestão de Pessoas - SGP da UNIVASF, no endereço Avenida José
de Sá Maniçoba, s/n, Centro, Campus Universitário, Petrolina - PE

- CEP 56304-205, cópia simples do CPF e original ou cópia
autenticada em cartório do laudo médico a que se refere a alínea
"b" do subitem 4.2 deste edital. Após esse período, a solicitação
será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de
interesse da Administração.

4.2.2 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia
autenticada em cartório) e da cópia simples do CPF é de
responsabilidade exclusiva do candidato. A UNIVASF não se
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada
dessa documentação a seu destino, ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, bem como por outros fatores
que impossibilitem o envio.

4.2.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) e a cópia simples do CPF terão validade somente para
este concurso público e não serão devolvidos, assim como não
serão fornecidas cópias dessa documentação.

4.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma
do subitem 6.4.9 deste edital, atendimento especial, no ato da
inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as
condições de que necessita para a realização dessas, conforme
previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e suas
alterações.

4.3.1 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste
edital, os candidatos com deficiência participarão do concurso em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao
horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção
das provas, aos critérios de aprovação e todas as demais normas de
regência do concurso.

4.4 A relação provisória dos candidatos que tiveram a
inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com
deficiência será divulgada no endereço eletrônico
www.concurso.univasf.edu.br, na data provável de 14 de maio de
2018.

4.4.1 O candidato poderá interpor recurso e verificar, por
meio de link específico disponível no endereço eletrônico
www.concurso.univasf.edu.br, qual(is) pendência(s) resultou(aram)
no indeferimento de sua solicitação para concorrer na condição de
pessoa com deficiência, em data e em horários a serem informados
na ocasião da divulgação da relação provisória dos candidatos que
tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa
com deficiência.

4.5 A inobservância do disposto no subitem 4.2 deste
edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas
aos candidatos com deficiência e o não atendimento às condições
especiais necessárias a que se refere o subitem 6.4.9 deste edital.

4.6 DA PERÍCIA MÉDICA
4.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não

eliminado no concurso, será convocado para se submeter à perícia
médica oficial promovida por equipe multiprofissional de
responsabilidade da UNIVASF, formada por seis profissionais, que
analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos
do § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, do artigo 43 do Decreto
nº 3.298/1999, e suas alterações, do § 1º do artigo 1º da Lei nº
12.764, de 27 de dezembro de 2012, e da Súmula nº 377 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.6.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica
(com uma hora de antecedência), munidos de documento de
identidade original e de laudo médico (original ou cópia
autenticada em cartório) que ateste a espécie e o grau ou nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme
especificado no Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações, bem como
à provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante
do Anexo III deste edital, e, se for o caso, de exames
complementares específicos que comprovem a deficiência física.

4.6.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) será retido pela UNIVASF por ocasião da realização da
perícia médica.

4.6.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato
deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico
(audiometria) (original ou cópia autenticada em cartório), realizado
nos últimos 12 meses.

4.6.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo
médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade
visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida
do campo visual em ambos os olhos.

4.6.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às
pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da perícia
médica, não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada
em cartório), que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos
últimos 12 meses ou deixar de cumprir as exigências de que trata

os subitens 4.6.4 e 4.6.5 deste edital, bem como o que não for
considerada pessoa com deficiência na perícia médica ou, ainda,
que não comparecer à perícia.

4.6.7 O candidato que não for considerado com deficiência
na perícia médica, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista
de classificação geral por cargo.

4.6.8 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a
deficiência apresentada pelo candidato será avaliada durante o
estágio probatório, na forma estabelecida no § 2º do artigo 43 do
Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações.

4.6.9 O candidato com deficiência que, no decorrer do
estágio probatório, apresentar incompatibilidade da deficiência com
as atribuições do cargo será exonerado.

4.7 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com
deficiência, se for considerado pessoa com deficiência na perícia
médica e não for eliminado do concurso, terá seu nome publicado
em lista específica e figurará também na lista de classificação geral
por cargo.

4.8 As vagas definidas no subitem 4.1 deste edital que não
forem providas por falta de candidatos com deficiência aprovados
serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem
geral de classificação por cargo.

5. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS
NEGROS OU PARDOS (PNP)

5.1 Das vagas destinadas a cada cargo por área de
conhecimento e localidade, e das que vierem a ser criadas durante
o prazo de validade do concurso, 20% (vinte por cento) serão
providas na forma da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014.

5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o
subitem 5.1 deste edital resulte em número fracionado, este será
elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de
fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para
o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor
que 0,5 (cinco décimos), conforme previsto no § 2º do artigo 1º da
Lei nº 12.990/2014.

5.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas destinadas
a candidatos negros para os cargos, por área de conhecimento e
localidade, com número de vagas ofertadas em número igual ou
superior a 3 (três).

5.2 O candidato PNP participará do concurso público em
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere
ao conteúdo das provas, a avaliação e aos critérios de aprovação,
ao horário e local de aplicação da prova objetiva e à nota mínima
exigida para todos os demais candidatos.

5.3 Para concorrer às vagas reservadas a candidatos
negros, o interessado deverá autodeclarar-se preto ou pardo,
conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, assinalando esta opção
no ato da inscrição, sendo as informações prestadas no momento da
inscrição de inteira responsabilidade do candidato.

5.3.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato a opção
e o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição para
concorrer as vagas reservadas para pessoa negra ou parda.

5.3.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o
candidato será eliminado do concurso e, se houver sido admitido,
ficará sujeito à anulação da sua nomeação ao cargo público, após
procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o direito
ao contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.

5.4 Os candidatos autodeclarados pretos ou pardos que
fizerem a opção pela reserva de vagas concorrerão,
concomitantemente, às vagas reservadas pela Lei nº 12.990/2014,
bem assim, às vagas destinadas à ampla concorrência, podendo,
ainda, se for o caso, concorrer às vagas reservadas a pessoas com
deficiência (Lei nº 8.112/90, art. 5º, §2º), de acordo com a sua
classificação no concurso, desde que atendidas as demais regras
deste edital.

5.4.1 Em caso de desistência de candidato aprovado em
vaga reservada a negros, a vaga será preenchida pelo candidato
negro posteriormente classificado.

5.4.2 Na hipótese de não haver candidatos aprovados em
número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas a
negros, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla
concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos
aprovados, observada a ordem de classificação no concurso.

5.5 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os
critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a
relação entre o número total de vagas e o número de vagas
reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros.
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5.6 Os candidatos inscritos em vagas reservadas a negros
ou pardos e aprovados nas etapas do concurso público serão
convocados pela UNIVASF, anteriormente à Homologação do
resultado final do concurso, para comparecimento presencial de
confirmação da autodeclaração como PNP, com a finalidade de
atestar o enquadramento conforme previsto na Lei nº
12.990/2014.

5.6.1 A UNIVASF constituirá uma Comissão verificadora
dos requisitos habilitantes, conforme determinado pela Portaria
Normativa/SEGEP/MPOG nº 4 de 6 de abril de 2018. A Banca
será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável
ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos
fenotípicos dos candidatos.

5.6.1.1 O Edital de convocação, com horário e local para
o comparecimento presencial para heteroidentificação como PNP
será publicado oportunamente no endereço eletrônico
w w w. c o n c u r s o . u n i v a s f . e d u . b r.

5.6.2 O não comparecimento ou a reprovação na aferição
da veracidade da autodeclaração acarretará na perda do direito às
vagas reservadas aos candidatos negros ou pardos e na eliminação
do concurso, caso não tenha atingido os critérios classificatórios da
ampla concorrência.

5.7 Quanto ao não enquadramento do candidato na reserva
de vaga, conforme a aferição da veracidade da autodeclaração
como PNP, caberá pedido de recurso, conforme o disposto no item
9 deste edital.

6. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
6.1 Será admitida a inscrição somente via internet, no

endereço eletrônico www.concurso.univasf.edu.br, solicitada no
período entre 14 horas do dia 18 de abril de 2018 e 18 horas do
dia 09 de maio de 2018 (horário oficial de Brasília/DF).

6.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as
instruções contidas no sistema de inscrição.

6.1.2 A UNIVASF não se responsabilizará por solicitação
de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das
linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades
conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da
taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem
a transferência de dados.

6.2. O valor da taxa de inscrição, estabelecido no quadro
do item 2.1, deverá ser recolhido no Banco do Brasil, via GRU -

Guia de Recolhimento da União a ser emitida no site
www.concurso.univasf.edu.br, no final do processo de inscrição.

6.2.1 O candidato poderá reimprimir a GRU pela página
de acompanhamento do concurso.

6.2.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser
efetuado até o dia 10 de maio de 2018.

6.2.3 As inscrições efetuadas somente serão efetivadas
após a comprovação de pagamento ou do deferimento da
solicitação de isenção da taxa de inscrição.

6.3 A confirmação da inscrição poderá ser verificada
através do site: (http://www.concurso.univasf.edu.br), a partir do
dia 16 de maio de 2018.

6.4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A
INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO

6.4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá
conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá
optar pelo cargo a que deseja concorrer. Uma vez efetuada a
inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua
alteração.

6.4.1.1 Para o candidato, isento ou não, que efetivar mais
de uma inscrição, será considerada válida somente a última
inscrição efetivada, sendo entendida como efetivada a inscrição
paga ou isenta. Caso haja mais de uma inscrição paga em um
mesmo dia, será considerada a última inscrição efetuada no
sistema da UNIVASF.

6.4.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea,
bem como a realizada via postal, via requerimento administrativo
ou via correio eletrônico.

6.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de
taxa para terceiros, para outros concursos/seleções ou para outro
c a rg o .

6.4.4 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número
do CPF do candidato.

6.4.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição
serão de inteira responsabilidade do candidato. Será excluído do
concurso público aquele que não preencher a solicitação de forma
completa, verdadeira e correta.

6.4.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição
não será devolvido em hipótese alguma, salvo em situações
excepcionais a serem avaliadas pela.

6.4.7 O comprovante de inscrição ou o comprovante de
pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do
candidato e apresentado nos locais de realização das provas.

6.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE
ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

6.4.8.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da
taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo
Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008.

6.4.8.2 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o
candidato que:

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº
6.135, de 26 de junho de 2007; e

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto nº 6.135, de 2007.

6.4.8.3 A isenção deverá ser solicitada da seguinte
forma:

a) por meio de requerimento do candidato, disponível no
aplicativo de inscrição, a ser preenchido no período entre 14 horas
do dia 18 de abril de 2018 e 18 horas do dia 23 de abril de 2018
(horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico
http://www.concurso.univasf.edu.br, contendo a indicação do
Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, e
declaração eletrônica de que atende à condição estabelecida na
letra "b" do subitem 6.4.8.2 deste edital;

b) o candidato deverá preencher corretamente todas as
informações necessárias à solicitação:

- Número do NIS;
- Nome da mãe;
- Número do RG, órgão emissor e data de expedição;
6.4.8.3.1 A solicitação realizada após o período constante

da alínea "a" do subitem 6.4.8.3 deste edital será indeferida, salvo
nos casos de força maior e nos que forem de interesse da
Administração Pública.

6.4.8.4 A Comissão Gestora do Concurso consultará o
órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das
informações prestadas pelo candidato.

6.4.8.5 A veracidade das informações prestadas no
requerimento de isenção será de inteira responsabilidade do
candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso
de serem prestadas informações inverídicas ou utilizados
documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta
eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro
de 1979.

6.4.8.6 Não será concedida isenção de pagamento de taxa
de inscrição ao candidato que:

a) omitir informações e (ou) torná-las inverídicas;
b) fraudar e (ou) falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários

estabelecidos no subitem 6.4.8.3 deste edital.
6.4.8.7 Não será aceito pedido de isenção de taxa de

inscrição via postal, via requerimento administrativo ou via correio
eletrônico.

6.4.8.8 Cada pedido de isenção será analisado e julgado
pela Comissão Gestora do Concurso.

6.4.8.9 A relação provisória dos candidatos que tiveram o
seu pedido de isenção deferido será divulgada até a data provável
de 24 de abril de 2018, no endereço eletrônico
w w w. c o n c u r s o . u n i v a s f . e d u . b r.

6.4.8.9.1 O candidato poderá verificar, por meio de link
específico disponível no endereço eletrônico
www.concurso.univasf.edu.br, qual(is) pendência(s) resultou(aram)
no indeferimento de seu pedido de isenção de taxa.

6.4.8.10 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido
deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no
prazo estabelecidos no subitem 6.2 deste edital, sob pena de ser
automaticamente excluído do concurso público.

6.4.9 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO
DE ATENDIMENTO ESPECIAL

6.4.9.1 O candidato que necessitar de atendimento especial
para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de
inscrição disponibilizada no endereço eletrônico
www.concurso.univasf.edu.br, os recursos especiais necessários a
tal atendimento.

6.4.9.2 O candidato que solicitar atendimento especial na
forma estabelecida no subitem 6.4.9.1 deste edital, deverá enviar
cópia simples do CPF e original ou cópia autenticada em cartório
do laudo médico com CRM, emitido nos últimos 12 meses,
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência (quando for
o caso), com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que justifique o
atendimento especial solicitado.

6.4.9.3 A documentação para solicitação de atendimento
especial de que tratam os subitens 6.4.9.2, 6.4.9.4, 6.4.9.5, 6.4.9.6
e 6.4.9.7 deste edital poderá ser entregue até o dia 09 de maio de
2018, no horário de 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 (exceto
sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, na
Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP da UNIVASF, ou
enviada via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento,
para a Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP da
UNIVASF, no endereço Avenida José de Sá Maniçoba, s/n, Centro,
Campus Universitário, Petrolina - PE - CEP 56304-205, até a data
prevista acima. Após esse período, a solicitação será indeferida,
salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da
Administração Pública.

6.4.9.4 O candidato com deficiência que necessitar de
tempo adicional para a realização das provas deverá indicar a
necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar,
na forma do subitem 6.4.9.3 deste edital, justificativa acompanhada
de laudo e parecer, emitido nos últimos 12 meses por especialista
da área de sua deficiência, com respectivo CRM, que ateste a
necessidade de tempo adicional, conforme prevê o § 2º do art. 40
do Decreto nº 3.298, de 1999, e alterações.

6.4.9.5 A candidata que tiver necessidade de amamentar
durante a realização das provas, deverá indicar a necessidade na
solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, na forma do
subitem 6.4.9.3 deste edital, cópia autenticada em cartório da
certidão de nascimento da criança e levar, no dia de realização das
provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e
será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não
levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança
no local de realização das provas.

6.4.9.5.1 Caso a criança ainda não tenha nascido até a
data estabelecida no subitem 6.4.9.3 deste edital, a cópia da
certidão de nascimento poderá ser substituída por documento

emitido pelo médico obstetra (original ou cópia autenticada), com
o respectivo CRM, que ateste a data provável do nascimento.

6.4.9.5.2 A Comissão Gestora do Concurso não
disponibilizará acompanhante para guarda de criança.

6.4.9.6 Não será permitida a entrada de candidatos no
ambiente de provas portando armas, à exceção dos casos previstos
na Lei nº 10.826/2003 e alterações. O candidato que necessitar
realizar a prova armado e for amparado pela citada lei deverá
indicar a necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar ou
entregar, na forma do subitem 6.4.9.3 deste edital, cópia
autenticada em cartório do Certificado de Registro de Arma de
Fogo ou da Autorização de Porte, conforme definidos na referida
lei.

6.4.9.7 O candidato transgênero que desejar requerer ser
tratado pelo gênero e pelo nome social durante a realização das
provas e de qualquer outra fase presencial, deverá indicar a
necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar,
na forma do subitem 6.4.9.3 deste edital, cópia simples do CPF e
do documento de identidade e original ou cópia autenticada em
cartório de declaração digitada e assinada pelo candidato em que
conste o nome social.

6.4.9.7.1 As publicações referentes aos candidatos
transgêneros serão realizadas de acordo com o nome e o gênero
constantes no registro civil.

6.4.9.8 O fornecimento da cópia simples do CPF, do laudo
médico (original ou cópia autenticada em cartório), da certidão de
nascimento, da cópia autenticada em cartório do Certificado de
Registro de Arma de Fogo ou da Autorização de Porte ou da
declaração em que consta o nome social, por qualquer via, é de
responsabilidade exclusiva do candidato. A Comissão Gestora do
Concurso não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que
impeça a chegada dessa documentação a seu destino, assim como não
serão devolvidos e(ou) fornecidas cópias desses documentos que
valerão somente para este concurso.

6.4.9.9 A relação provisória dos candidatos que tiveram o
seu atendimento especial deferido será divulgada no endereço
eletrônico www.concurso.univasf.edu.br, na data provável de 14 de
maio de 2018.

6.4.9.9.1 O candidato poderá verificar, por meio de link
específico disponível no endereço eletrônico
www.concurso.univasf.edu.br, qual(is) pendência(s) resultou(aram) no
indeferimento de sua solicitação de atendimento especial para o dia
de realização das provas.

6.4.9.10 O candidato que não solicitar atendimento especial
no aplicativo de inscrição e não especificar quais recursos são
necessários a tal atendimento não terá direito ao referido atendimento
no dia de realização das provas. Apenas o envio do laudo/documentos
não é suficiente para o candidato ter o seu atendimento deferido.

6.4.9.11 A solicitação de atendimento especial, em qualquer
caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de
razoabilidade.

7. DAS ETAPAS DO CONCURSO
7.1. A prova escrita consistirá de uma dissertação sobre tema

sorteado com base no Conteúdo Programático, sorteado pelo
presidente da Banca Examinadora, na presença dos candidatos,
imediatamente antes do início da prova. Será eliminado o candidato
que não participar do sorteio do tema da prova escrita.

7.1.1 Após o sorteio do tema, o candidato disporá de 01
(uma) hora para consulta individual em material bibliográfico de sua
livre escolha, no local de realização da prova, e imediatamente após,
de outras 03 (três) horas para a realização da prova escrita.

7.1.1.1 Durante o período para consulta individual, não será
permitida a comunicação entre os candidatos, bem como o uso de
notebooks, tablets ou aparelhos similares, calculadoras, telefones
celulares ou outros instrumentos de cálculo, agendas eletrônicas ou
similares, MP3, MP4, ipod, iphone e similares, máquina fotográfica,
gravador ou qualquer outro receptor de mensagens. Não será
permitido também o uso de óculos escuros e bonés, sendo eliminado
do concurso o candidato que descumprir estas determinações.

7.1.2 Durante a realização da prova escrita não será
permitida a comunicação entre candidatos bem como consulta a
livros, revistas, folhetos e anotações (incluídas as anotações
provenientes do período de consulta); o uso de calculadoras, telefones
celulares, notebooks, tablets ou aparelhos eletrônicos similares ou
outros instrumentos de cálculo, agendas eletrônicas ou similares,
MP3, MP4, ipod, iphone e similares, máquina fotográfica, gravador
ou qualquer outro receptor de mensagens. Não será permitido também
o uso de óculos escuros e bonés, sendo eliminado do concurso o
candidato que descumprir estas determinações.

7.1.3 As provas escritas terão uma folha de identificação,
com os dados do candidato, que deverá ser assinada em local
apropriado, e as folhas de respostas, que serão utilizadas para a
elaboração da dissertação e não poderão ser assinadas ou identificadas
de qualquer maneira, sob pena de eliminação do candidato.

7.1.4 Para efeitos de pontuação na prova escrita serão
observados os seguintes aspectos:

a) Atualização do candidato em relação ao estado de arte da
área de conhecimento objeto do concurso, com valor máximo de 70
pontos;

b) Clareza de exposição, capacidade de expressão e de
síntese, com o máximo de 15 pontos;

c) Uso da linguagem correta e adequada, com o máximo de
15 pontos.

7.1.5 A Banca examinadora formulará um espelho referente
ao tema sorteado para correção da prova escrita que será divulgado
pela Comissão Gestora de Concurso antes do início da correção.

7.1.6 A prova de aptidão didática consistirá de uma aula
teórica, ministrada em nível de graduação, sobre assunto sorteado,
sendo realizada em sessão pública. É vedado aos candidatos assistir à
prova de aptidão didática dos concorrentes da mesma área. A aula
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deverá ter duração mínima de 40 (quarenta) e máxima de 50
(cinquenta) minutos. Somente participarão dessa etapa os candidatos
aprovados na prova escrita.

7.1.7 O sorteio do ponto da prova de aptidão didática será
realizado logo após o término da prova escrita, independentemente do
resultado da prova escrita, para todos os candidatos. Será eliminado o
candidato que não estiver presente no sorteio do ponto da prova de
aptidão didática.

7.1.8 A data, local e horário da prova de aptidão didática
serão divulgados posteriormente, e observará o prazo mínimo de 24
horas após o sorteio do ponto.

7.1.9 Inicialmente, o candidato sorteará a ordem de
apresentação perante a banca examinadora e os demais candidatos.
Será eliminado o candidato que não estiver presente no sorteio da
ordem de apresentação.

7.1.10 O candidato deverá elaborar um plano de aula e
entregar à Banca Examinadora, em três vias, no momento do sorteio
da ordem de apresentação da prova de aptidão didática. No caso da
não entrega do plano de aula, o candidato será penalizado com
atribuição de nota 0 (zero) no item b) elaboração e execução do plano
de aula, do item 7.1.12.

7.1.11 Poderá haver gravação da prova de Aptidão Didática
em áudio ou áudio/vídeo para fins de registro.

7.1.12 Para efeitos de pontuação na prova de aptidão
didática, cada membro da banca examinadora deverá elaborar um
parecer conclusivo justificando a pontuação de cada candidato na
prova de aptidão didática, observando os seguintes itens:

a) Conhecimento atualizado sobre o assunto (20 pontos);
b) Elaboração e execução do plano de aula (20 pontos);
c) Clareza de exposição, capacidade de expressão e de

síntese (15 pontos);
d) Metodologia e recursos didáticos adequados (15 pontos);
e) Linguagem correta e adequada (15 pontos);
f) Utilização adequada do tempo (15 pontos).
7.1.13 A defesa do memorial será realizada apenas para os

candidatos aprovados na prova de aptidão didática, respeitado o
intervalo mínimo de 12 (doze) horas após a realização do sorteio da
ordem da prova didática.

7.1.14 A exposição escrita do memorial consistirá em um
texto redigido na primeira pessoa do singular, com tamanho entre 4
(quatro) e 8 (oito) páginas, contendo trajetória profissional e
acadêmica e evidenciando expectativas em relação à sua atuação na
universidade.

7.1.15 A prova de defesa de memorial consistirá em uma
exposição escrita e oral pelo candidato, e deverá abordar (contendo)
os seguintes itens:

a) Trajetória acadêmica e profissional com a descrição e
análise da Produção científica, técnica, artístico/cultural e de extensão
do candidato relacionada à área de conhecimento do concurso, de
valor máximo de 80 pontos;

b) Plano de trabalho para as áreas de ensino, pesquisa e
extensão com possíveis contribuições à Univasf, de valor máximo de
20 pontos;

7.1.16 A versão escrita do memorial deverá ser entregue (03
vias) imediatamente após a realização da prova de aptidão didática. A
não entrega da versão escrita do memorial para todos os membros da
banca examinadora implicará na atribuição da nota 0 (zero) na prova
de defesa de memorial do candidato, bem como não será permitida a
exposição oral do mesmo.

7.1.17 Cada candidato sorteará a ordem de apresentação da
defesa oral de memorial perante a banca examinadora e os demais
candidatos, imediatamente antes da realização da prova de defesa de
memorial.

7.1.18 Nessa etapa, o candidato irá dispor de um prazo
mínimo de 20 (vinte) minutos e máximo de 30 (trinta) minutos para
a exposição oral do memorial e os membros da banca examinadora
irão dispor de até 20 (vinte) minutos, cada um, para seus
questionamentos, sendo garantido ao candidato tempo equivalente
para suas respostas.

7.1.18.1 O candidato que não atender o tempo, mínimo ou
máximo, para a exposição oral pública sofrerá redução, de 01 ponto
para cada minuto, na média final da Defesa de Memorial.

7.1.19 No julgamento do memorial, os membros da banca
examinadora elaborarão um parecer justificando a pontuação atribuída
aos seguintes itens:

a) A trajetória acadêmica e profissional do candidato e sua
dedicação a atividades afins às de um profissional do Magistério da
Educação Superior;

b) A coerência da trajetória percorrida pelo candidato na sua
vida acadêmica e profissional no que tange aos aspectos relacionados
à área objeto do concurso;

c) O domínio, a atualização do candidato e o
envolvimento da produção acadêmica com o tema do concurso;

d) A capacidade de contribuir para o desenvolvimento
institucional.

7.1.20 Poderá haver gravação da Defesa do Memorial em
áudio ou áudio/vídeo para fins de registro.

7.1.21 Será eliminado do concurso o candidato que não
participar da prova de defesa de memorial.

7.1.22 Imediatamente após o término da prova de defesa
de memorial, os candidatos deverão apresentar currículo, modelo
Lattes, devidamente comprovado, para efeitos de pontuação na
prova de títulos.

7.1.23 A prova de títulos será realizada pela Banca
Examinadora logo após a defesa do memorial, apenas para os
candidatos que obtiverem aprovação na prova didática. O exame
de titulação recairá sobre os documentos apresentados pelo

candidato, aferindo-se a pontuação conforme barema constante no
Anexo I - Barema de Pontuação, da Resolução nº 08/2016 -
CONUNI/UNIVASF. Os documentos não anexados ao currículo
não serão analisados pela Banca Examinadora.

7.1.23.1 Para efeito de pontuação dos títulos de formação
acadêmica só serão aceitos certificados (nos casos de Residência
Médica ou Pós-Graduação Lato Sensu) e diplomas (nos casos de
Graduação, Mestrado e Doutorado) de instituições brasileiras
reconhecidas pelo Ministério da Educação, conforme Acórdão nº
11374/2016-TCU de que trata o Ofício Circular nº 818/2016-
M P.

7.1.24 Das datas e horários prováveis de realização das
provas:

7.1.25 A prova escrita será realizada provavelmente no dia
08 de junho de 2018.

7.1.26 As datas, locais e horários das demais etapas do
concurso serão posteriormente divulgados.

7.1.27 As provas poderão ser realizadas no Campus de
Petrolina no endereço: Avenida José de Sá Maniçoba, s/n, Centro,
Campus Universitário, Petrolina-PE, CEP 56304-917 e/ou no
Campus Juazeiro no endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 510,
Bairro Santo Antônio, Juazeiro-BA, CEP 48902-300. Os locais
definitivos e os números das respectivas salas estarão disponíveis
no endereço eletrônico da UNIVASF
(http://www.concurso.univasf.edu.br), a partir do dia 29 de maio de
2018.

7.2 DA BANCA EXAMINADORA
7.2.1 A Comissão Organizadora divulgará no site

www.concurso.univasf.edu.br, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos antes da realização do concurso, as bancas examinadoras
para encaminhamento dos trabalhos.

7.2.2 Quanto à composição da Banca, além das situações
de impedimento e suspeição previstas na Lei nº 9.784/99, fica
proibida a participação na banca examinadora de professores co-
autores de publicações com candidatos e orientadores acadêmicos
em cursos de pós-graduação, situações essas ocorridas nos últimos
cinco anos.

8. DAS IMPUGNAÇÕES
8.1 Da Impugnação do Edital
8.1.1 Qualquer cidadão poderá impugnar

fundamentadamente este edital ou suas eventuais alterações, por
meio do endereço eletrônico www.concurso.univasf.edu.br, na aba
de recursos, até 05 dias corridos após a publicação do ato.

8.1.2 Os pedidos de impugnação serão julgados pela
Comissão Gestora do Concurso.

8.1.3 O impugnante deverá, necessariamente, indicar o
item/subitem que será objeto de impugnação e sua
fundamentação.

8.1.4 Não caberá recurso administrativo contra a decisão
acerca da impugnação.

8.1.5 As respostas às impugnações serão encaminhadas ao
endereço eletrônico do impugnante, até 05 dias corridos do
término do prazo de impugnação.

8.2 Da Impugnação da Banca
8.2.1 Qualquer cidadão poderá impugnar

fundamentadamente a(s) banca(s) examinadora(s) de que trata(m)
este edital, mediante formulário eletrônico disponível no endereço
eletrônico www.concurso.univasf.edu.br, até 02 (dois) dias úteis
após a sua divulgação, quando evidenciado impedimento ou
suspeição de membros, de acordo com o estabelecido no § 5º do
Art. 24 da Resolução nº 07/2013 - CONUNI/UNIVASF c/c art. 18
a 20 da Lei nº 9.784/1999.

8.2.2 As respostas às impugnações serão encaminhadas ao
endereço eletrônico do impugnante, até 02 dias corridos do
término do prazo de impugnação.

9. DOS RECURSOS
9.1 Os candidatos poderão requerer à Comissão Gestora

do Edital, em até 1 (um) dia útil após a divulgação das isenções
da taxa de inscrição, em caso de indeferimento, observando-se o
disposto no item 6.4.8 deste Edital.

9.1.1 A Comissão Gestora do Edital terá 1 (um) dia útil
para se manifestar quanto ao recurso supracitado.

9.2 Os candidatos inscritos para as vagas de ampla
concorrência e reservadas aos portadores de deficiência poderão
apresentar recurso à Comissão Gestora do Edital, em até 1 (um)
dia útil após a divulgação das inscrições homologadas.

9.2.1 A Comissão Gestora do Edital terá 1 (um) dia útil
para se manifestar quanto ao recurso supracitado.

9.3 Os candidatos poderão interpor recurso à comissão
responsável pela análise da veracidade da autodeclaração, em até
02 (dois) úteis após a divulgação do resultado da verificação.

9.4 No prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a
partir da divulgação do resultado parcial do concurso pela
Comissão Gestora, o candidato poderá apresentar, desde que
fundamentado, pedido de vistas da correção das provas escrita e
didática e revisão de julgamento de qualquer prova à banca
examinadora.

9.4.1 A banca examinadora terá prazo de até 02 (dois)
dias úteis para se manifestar, por escrito, quanto ao mérito do
pedido.

9.4.2 Após manifestação da banca examinadora a respeito
do julgamento dos pedidos de revisão, o candidato poderá
apresentar, desde que fundamentado, solicitação de reconsideração
do recurso à Comissão Gestora do Edital, no prazo máximo de 1
(um) dia útil.

9.4.3 A Comissão Gestora terá prazo de até 2 (dois) dias
úteis para se manifestar, por escrito, quanto ao mérito do pedido
de reconsideração do candidato.

9.5 Os recursos poderão ser encaminhados para o
endereço eletrônico: concursodocente@univasf.edu.br, ou entregues
na Pró-Reitoria de Ensino - PROEN (Prédio da Reitoria), Avenida
José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, Campus Universitário,
Petrolina-PE, no horário de 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00.

9.6 Os recursos deverão estar devidamente fundamentados,
indicando, com precisão, os pontos a serem revisados e constando
no mesmo o nome do candidato, área a que está concorrendo,
endereço eletrônico, telefone e endereço para correspondência.

10. DA CLASSIFICAÇÃO
10.1 A nota de cada etapa será calculada a partir da

média aritmética dos valores individuais emitidos por cada
membro das bancas examinadoras.

10.2 A média final será calculada pela média ponderada
dos valores obtidos em cada etapa, sendo que a prova escrita terá
peso igual a 3,5 (três e meio), a prova de aptidão didática terá
peso igual a 3,5 (três e meio), a prova de títulos terá peso igual
a 2,0 (dois) e a prova de defesa de memorial, terá peso igual a 1,0
(um). Havendo mais de 1 (um) candidato classificado, a comissão
julgadora indicará a respectiva ordem de classificação, em função
da soma das médias alcançadas nas provas escrita, de aptidão
didática, defesa de memorial e a nota da prova de títulos.

10.3 Será eliminado do concurso o candidato que não
alcançar, pelo menos, a média de 70 (setenta) pontos nas provas
escrita e de aptidão didática, independente dos pesos atribuídos a
essas provas.

10.4 Somente o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 70 (setenta) pontos, referente à média aritmética dos
membros da Comissão Examinadora, na prova escrita, poderá
participar da prova de aptidão didática.

10.5 Somente o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 70 (setenta) pontos, referente à média aritmética dos
membros da Comissão Examinadora, em cada uma das provas
escrita e de aptidão didática, participará da terceira etapa do
concurso (defesa de memorial). A nota da prova de defesa de
memorial é apenas classificatória.

10.6 Somente o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 70 (setenta) pontos, referente à média aritmética dos
membros da Comissão Examinadora, em cada uma das provas
escrita e de aptidão didática, terão os títulos avaliados. A nota da
prova de títulos é apenas classificatória.

10.7 Em caso de empate no resultado final terá
preferência o candidato que tiver sucessivamente:

a) Maior número de pontos na prova escrita;
b) Maior número de pontos na prova de aptidão

didática;
c) Maior número de pontos na prova de defesa de

memorial;
d) Maior número de pontos na prova de títulos; e
e) Maior idade.
10.8 A Comissão Gestora do Concurso publicará o

resultado parcial da classificação dos candidatos no endereço
eletrônico www.concurso.univasf.edu.br.

10.9 No resultado final, será homologado, por ordem de
classificação, até 5 (cinco) candidatos aprovados para as áreas com
previsão de apenas 1 (uma) vaga e até 9 (nove) candidatos
aprovados para a área com previsão de 2 (duas) vagas, conforme
disposto no Anexo II do Decreto nº. 6.944/2009.

11. DO APROVEITAMENTO DE CANDIDATOS
11.1. Os candidatos classificados além do número de

vagas disponibilizadas no presente edital poderão ser aproveitados
por esta ou por outra instituição federal de ensino para provimento
de cargo idêntico àquele para o qual foi aprovado, desde que os
requisitos de habilitação acadêmica e profissional sejam os
mesmos, os cargos tenham iguais denominação e descrição, as
mesmas atribuições, competências, direitos e deveres e que sejam
observadas a ordem de classificação, a vigência do concurso e a
legislação pertinente.

11.2 Os candidatos classificados neste concurso poderão
ser aproveitados em outros campi desta instituição apenas quando
não houver candidatos aprovados para o campus que está
oferecendo a vaga e desde que atendidos os requisitos fixados no
item 11.1.

11.3 Se o candidato aceitar a vaga oferecida em campus
diverso daquele para o qual concorreu, deverá formalizar esta
opção perante a Superintendência de Gestão de Pessoas desta
instituição, e o seu nome não mais constará na lista de aprovados
para o campus que havia concorrido inicialmente.

11.4 Na hipótese de o candidato recusar a vaga oferecida
para outro campus desta instituição, a desistência deverá ser
formalizada perante a Superintendência de Gestão de Pessoas desta
instituição, e o seu nome permanecerá nas listas de classificados,
sem qualquer prejuízo.

11.5 A não aceitação da vaga autoriza o aproveitamento
do próximo candidato classificado.

11.5.1 Os candidatos classificados neste concurso poderão
ser aproveitados por outra instituição federal de ensino, desde que
verificados os requisitos previstos no item 11.1.

11.5.1.1 Se o candidato aceitar a vaga oferecida por outra
instituição, esta opção deverá ser formalizada perante a
Superintendência de Gestão de Pessoas desta instituição e deixará
de compor a relação dos candidatos aprovados no edital.

11.5.1.2 Caso o candidato recuse a vaga oferecida por
outra instituição, a desistência deverá ser formalizada perante a
Superintendência de Gestão de Pessoas desta instituição, e o seu
nome permanecerá nas listas de classificados deste edital, sem
qualquer prejuízo.

11.5.1.3 A não aceitação da vaga autoriza o
aproveitamento do próximo candidato classificado.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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12. DA NOMEAÇÃO E INVESTIDURA NO CARGO
12.1 O candidato aprovado no concurso público objeto deste

edital será nomeado, obedecendo, rigorosamente, a ordem de
classificação.

12.2 A entrega da documentação será aceita em sua totalidade e
deverá ser agendada junto à Superintendência de Gestão de Pessoas da
UNIVASF (telefone: 87 2101-6737) até 05 dias antes do prazo final para
posse.

12.3 A entrega dos exames somente será aceita em sua
totalidade e deverá ser agendada junto a Unidade do SIASS/UNIVASF
(telefone: 87 2101-6745) até 05 dias antes do prazo final para posse.

12.4 Poderão ser exigidos outros exames, a depender da
avaliação durante a Inspeção Médica.

12.5 A comprovação de titulação se dará, exclusivamente,
através da apresentação de certificados (nos casos de Residência Médica
ou Pós-Graduação Lato Sensu) e diplomas (nos casos de Graduação,
Mestrado e Doutorado) de instituições brasileiras reconhecidas pelo
Ministério da Educação, conforme Acórdão nº 11374/2016-TCU de que
trata o Ofício Circular nº 818/2016-MP.

13. DA HOMOLOGAÇÃO
13.1 O resultado final do Concurso Público e a homologação do

mesmo serão publicados no Diário Oficial da União e no endereço
eletrônico www.concurso.univasf.edu.br.

13.2 A homologação do resultado final do Concurso Público
será feita considerando-se o número máximo de candidatos aprovados
para cada área de conhecimento deste Edital e em conformidade com
disposto no art. 16 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, art. 42
do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e no art. 3º da Lei nº
12.990 de 9 de junho de 2014.

13.3 O candidato com deficiência, se classificado, figurará em
lista de classificação correspondente à área de conhecimento para a qual
concorreu e será incluído também em lista de classificação específica
para pessoa com deficiência referente à área de conhecimento para a qual
concorreu.

13.4 O candidato negro, se classificado, figurará em lista de
classificação correspondente à área de conhecimento para a qual
concorreu e será incluído também em lista de classificação específica
para negro referente à área de conhecimento para a qual concorreu.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas

para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em
outros a serem publicados.

14.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a
publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este
concurso público publicados no Diário Oficial da União e(ou)
divulgados na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. c o n c u r s o . u n i v a s f . e d u . b r.

14.2.1 As informações a respeito de notas e classificações
poderão ser acessadas por meio dos editais/portarias de resultados. Não
serão fornecidas informações que já constem dos(as) editais/portarias ou
fora dos prazos previstos nesses(as) editais/portarias.

14.3 O candidato poderá obter informações referentes ao
concurso público na Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP da
UNIVASF, localizada na Avenida José de Sá Maniçoba, s/n, Centro,
Campus Universitário, Petrolina - PE - CEP 56304-205, por meio do
telefone (87) 2101-6742, ou via internet, no endereço eletrônico
concursodocente@univasf.edu.br, ressalvado o disposto no subitem 14.5
deste edital.

14.4 O candidato que desejar relatar à Comissão Gestora fatos
ocorridos durante a realização do concurso deverá fazê-lo enviando e-
mail para o endereço eletrônico concursodocente@univasf.edu.br.

14.5 Não serão dadas por telefone informações a respeito de
datas, locais e horários de realização das provas. O candidato deverá
observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados
na forma do subitem 14.2 deste edital.

14.5.1 Não serão fornecidos informações e documentos
pessoais de candidatos a terceiros, em atenção ao disposto no artigo 31 da
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

14.6 O candidato que desejar corrigir o nome fornecido durante
o processo de inscrição deverá entregar requerimento de solicitação de
alteração de dados cadastrais das 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 (exceto
sábado, domingo e feriado), pessoalmente, na Superintendência de
Gestão de Pessoas - SGP da UNIVASF, localizada na Avenida José de Sá
Maniçoba, s/n, Centro, Campus Universitário, Petrolina - PE - CEP
56304-205, ou enviar, via SEDEX ou carta registrada com aviso de
recebimento, para a Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP da
UNIVASF (Solicitação de alteração de dados cadastrais), ou via e-mail,
para o endereço eletrônico concursodocente@univasf.edu.br,
acompanhado de cópia dos documentos que contenham os dados
corretos ou cópia da sentença homologatória de retificação do registro
civil.

14.7 O candidato deverá comparecer ao local de realização das
provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o
seu início, munido de documento de identidade original com foto e de
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

14.8 Serão considerados documentos de identidade com foto
para os fins deste concurso público: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos
etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do
Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que,
por lei federal, com mesmo valor legal como identidade; carteira de
trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado
pelo artigo 159 da Lei n°. 9.503, de 23 de setembro de 1997, publicada
no Diário Oficial da União de 24 de setembro de 1997).

14.9 Não serão aceitos como documentos de identidade:
certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista
(modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor

de identidade ou documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou)
danificados.

14.10 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda
que autenticada, nem protocolo do documento.

14.11 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não
apresentar documento de identidade original, na forma definida no
subitem 14.8 deste edital, não poderá fazer as provas e será
automaticamente eliminado do concurso público.

14.12 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no
dia de realização das provas, documento de identidade original, por
motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido há, no
máximo, 90 dias, ocasião em que será submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário
próprio.

14.12.1 A identificação especial será exigida, também, ao
candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à
fisionomia ou à assinatura do portador.

14.12.2 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura
do certame, a Comissão Gestora do Concurso poderá proceder à coleta
de dado biométrico de todos os candidatos no dia de realização das
provas.

14.13 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário
diferentes dos predeterminados em edital ou em comunicado.

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

14.15 Não haverá segunda chamada para a realização das
provas. O não comparecimento ao local de realização das provas nos dias
e horários determinados implicará a eliminação automática do
candidato.

14.16 No dia de realização das provas, a Comissão Gestora do
Concurso poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de
metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de
fraude e de verificar se o candidato está portando material não
permitido.

14.17 Terá suas provas anuladas e será automaticamente
eliminado do concurso público o candidato que durante a realização das
provas:

a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução
das provas;

b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento
similar, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente
permitidos ou que se comunicar com outro candidato;

c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros
objetos, tais como os listados no subitem 7.1.2 deste edital;

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os
demais candidatos;

e) não entregar o material das provas ao término do tempo
destinado para a sua realização;

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento
de fiscal;

g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de
respostas ou a folha de texto definitivo;

h) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na
folha de respostas ou na folha de texto definitivo;

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
comportando-se indevidamente;

j) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para
obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer etapa do concurso
público;

k) não permitir a coleta de sua assinatura;
l) for surpreendido portando anotações em papéis que não os

permitidos;
m) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o

devido deferimento de atendimento especial, conforme previsto no
subitem 6.4.9.6 deste edital;

n) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
o) não permitir a coleta de dado biométrico, se exigido.
14.18 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de

aplicação de provas, em razão de falha de impressão ou de equívoco na
distribuição de prova/material, a Comissão Gestora do Concurso tem a
prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não personalizado
eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação.

14.19 A Comissão Organizadora não disponibilizará quaisquer
tipos de recursos (equipamentos audiovisuais, filtros de linha,
adaptadores para tomada, extensão elétrica dentre outros) para a
realização da prova didática. Caso queira utilizar tais recursos, o
candidato deverá providenciá-los.

14.20 Poderá haver gravação da prova didática e da defesa de
memorial, bem como a microfilmagem das provas escritas para consulta
posterior, conforme disposto na Lei n° 5.433, de 08 de maio de 1968 e
seu Decreto regulamentador nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996.

14.21 O currículo devidamente comprovado entregue pelo
candidato na ocasião da prova de títulos, não será devolvido ao
candidato.

14.22 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico,
estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o
candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e
ele será automaticamente eliminado do concurso público.

14.23 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após um
ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado
final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

14.24 Não será fornecido ao candidato qualquer documento ou
certidão como comprovante de classificação no concurso, valendo para
este fim o Edital de Homologação publicado no Diário Oficial da
União.

14.25 Os candidatos nomeados e empossados, poderão, a
critério da Administração, ministrar outras disciplinas, além das
previstas para a área de conhecimento/área de atuação descritas no item
2.1 deste edital, desde que na sua área de formação.

14.26 O candidato deverá manter atualizados seus dados
pessoais e seu endereço perante a Comissão Gestora do Concurso
enquanto estiver participando do concurso público, por meio de
solicitação a ser enviado ao endereço eletrônico
concursodocente@univasf.edu.br, e perante a instituição, após a
homologação do resultado final, desde que aprovado, através do
endereço eletrônico sgp@univasf.edu.br. São de exclusiva
responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização
de seus dados pessoais e de seu endereço.

14.27 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só
poderão ser feitas por meio de outro edital.

14.28 Os casos omissos serão resolvidos pelo Comissão
Gestora do Concurso e pela instituição.

JULIANELI TOLENTINO DE LIMA

EDITAL Nº 12, DE 17 DE ABRIL DE 2018
CONCURSO PÚBLICO

O Reitor da Universidade Federal do Vale do São
Francisco, no uso das suas atribuições conferidas pelo Decreto de
28 de março de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 29
de março de 2016, e considerando o Artigo 22 do Estatuto
Universidade Federal do Vale do São Francisco, e tendo em vista
o disposto no Decreto nº 7.485/2011, Portaria MPOG/MEC nº 313,
de 04/08/2015, publicada no DOU de 05/08/2015 e Portaria MEC
nº 805 de 10/08/2015, publicada no DOU de 11/08/2015, Portaria
MPOG/MEC nº 316 de 09/10/2017, publicada no DOU de
19/10/2017 e Portaria MEC nº 1.553 de 18/12/2017, publicada no
DOU de 19/12/2017, e considerando o teor do processo nº
23402.000851/2018-62, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO que realizará Concurso Público de
Provas e Títulos para provimento de 29 vagas para o cargo de
Professor da Carreira do Magistério Superior, para as Classes
Auxiliar e Adjunto A, nível I, conforme disposições contidas neste
edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso será regido por este edital, com

fundamento no Decreto nº. 6.944 de 21 de agosto de 2009,
publicado no DOU de 24 de agosto de 2009 e pela Resolução nº
08/2016 - CONUNI/UNIVASF, que se encontra disponível no
endereço eletrônico da UNIVASF
(http://www.concurso.univasf.edu.br) e executado pela Comissão
Gestora Permanente de Concurso Docente da Universidade Federal
do Vale do São Francisco (UNIVASF), instituída pela Portaria nº
198, de 11 de abril de 2018.

1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital
compreenderá as seguintes fases:

1.2.1 Prova escrita, valendo até 100 (cem) pontos, de
caráter eliminatório e peso 3,5;

1.2.2 Prova de aptidão didática, valendo até 100 (cem)
pontos, de caráter eliminatório e peso 3,5;

1.2.3 Prova de defesa de memorial, valendo até 100 (cem)
pontos, de caráter classificatório e peso 1,0;

1.2.4 Prova de títulos, valendo até 100 (cem) pontos, de
caráter classificatório e peso 2,0.

1.3 A perícia médica dos candidatos que se declararem
com deficiência, bem como a verificação da veracidade da
autodeclaração dos candidatos negros serão realizadas conforme
convocação específica.

1.4 Os candidatos nomeados estarão subordinados ao
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das
Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, e alterações).

2. DA LOTAÇÃO, DO EXERCÍCIO DO CARGO, DAS
VA G A S

2.1 O cargo a ser provido será exercido no regime de
trabalho de 40 horas com dedicação exclusiva (DE), com lotação
em Colegiado Acadêmico e atuação em todos os cursos da
UNIVASF sediados nos seus campi, conforme disposto no quadro
abaixo:

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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