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Processo nº 23007.011821/2015-00. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA. CNPJ: 07777800/0001-
62. Contratado: FERNANDA DE OLIVEIRA SOUZA. CPF:
848.219.575-15. Objeto: Prorrogação da vigência de contrato de Pro-
fessor Substituto. Fundamento Legal: Lei n° 8.745/93, art. 4°, pa-
rágrafo único, inciso I. Vigência: 14/02/2017 a 24/04/2017. Data de
assinatura: 20/01/2017.

Processo nº 23007.008840/2015-41. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA. CNPJ: 07777800/0001-
62. Contratado: CARLOS ALISON DE SOUZA AZEVEDO. CPF:
014.340.755-40. Objeto: Prorrogação da vigência de contrato de Pro-
fessor Substituto. Fundamento Legal: Lei n° 8.745/93, art. 4°, pa-
rágrafo único, inciso I. Vigência: 14/02/2017 a 24/04/2017. Data de
assinatura: 23/01/2017.

Processo nº 23007.008345/2015-31. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA. CNPJ: 07777800/0001-
62. Contratado: JULIANA BRITO DOS SANTOS. CPF:
032.784.705-08. Objeto: Prorrogação da vigência de contrato de Pro-
fessor Substituto. Fundamento Legal: Lei n° 8.745/93, art. 4°, pa-
rágrafo único, inciso I. Vigência: 14/02/2017 a 28/02/2017. Data de
assinatura: 23/01/2017.

EDITAL Nº 2, DE 26 DE JANEIRO DE 2017
REABERTURA EDITAL Nº 19, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR

TEMPO DETERMINADO

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RE-
CÔNCAVO DA BAHIA (UFRB), no uso de suas atribuições,
torna público nos termos da Lei nº 8.745, de 09/12/1993, da
Lei 9.849, de 26/10/1999, Lei nº 12.425, de 17/06/2011, Lei
nº 12.772, de 28/12/2012, da Portaria Ministerial nº 243, de
03/03/2011, Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, do Decreto nº
7.485, de 18/05/2011, da Lei nº 12.863, de 24/09/2013 e da
Resolução CONAC nº 25/2010, de 23/08/2010 e com as
alterações da legislação posterior, faz saber aos interessados,
que estarão abertas as inscrições para processo seletivo de
contratação de docente por tempo determinado, no período de
30/01/2017 A 10/02/2017 (dias úteis) e processo seletivo
simplificado a partir do dia 16/02/2017, para atuar no Centro
de Ciência da Saúde (CCS), em Santo Antônio de Jesus/BA,
para a seguinte área de conhecimento e carga horária: Área de
Praticas de Cuidados em Saúde, 01 vaga, 20h. A versão
completa deste Edital estará disponível no CCS e na internet

(www.ufrb.edu.br/concursos). As informações serão prestadas
pela Gerência Técnica do Centro. As inscrições serão apenas
presenciais e a taxa relativa à inscrição é de R$ 60,00
(sessenta reais). Até 20/02/2017, através de divulgação interna
no âmbito do Centro, será tornado público o resultado do
certame com posterior publicação no Diário Oficial da União
- D.O.U.. O prazo de validade do concurso será de 01 (um)
ano contado a partir da data da publicação do resultado no
D.O.U. A indicação de docentes para contratação temporária
deverá observar as limitações previstas pela legislação em
vigência, recaindo sobre o órgão indicador, a qualquer tempo,
o ônus de ressarcimentos decorrentes de prestação de serviços
indevida. Os processos instruídos deverão ser protocolados no
Centro e serão encaminhados após a conclusão da seleção à
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal desta Universidade.

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 5/2017-PROGESP, DE 27 DE JANEIRO DE 2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO/TEMPORÁRIO

De ordem da Magnífica Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, torna público
que estarão abertas as inscrições para a seleção de PROFESSOR SUBSTITUTO e PROFESSOR
TEMPORÁRIO do Magistério Superior, nos termos da Lei 8.745/93, com redação dada pelas Leis nº
9.849, de 26/10/99, nº 12.425, de 17/06.2011 e Decretos nº 7.485, de 18/05/2011, nº 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, da Resolução 038/2013-CONSEPE, de 19/03/2013, e da Lei nº 12.772/2012, alterada
pela Medida Provisória nº 614, de 14 de maio de 2013, conforme as instruções a seguir deter-
minadas:

1. O presente Processo Seletivo destina-se à formação de Quadro de Reserva para vagas
surgidas dentro do prazo de validade previsto neste Edital, nas seguintes áreas:

VAGAS NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
UNIDADE DE LOTA-

ÇÃO
DISCIPLINA/ÁREA CO-

N H E C I M E N TO
VA -
GAS

TITULAÇÃO / REQUISITOS RT

Departamento de Fisio-
terapia - Campus de

Natal/RN

Fisioterapia Neurológica 1 Graduação em Fisioterapia e
Mestrado

20h

Fisioterapia Ortopédica e
Tr a u m a t o l ó g i a

1 Graduação em Fisioterapia e
Mestrado

20h

Fisioterapia Respiratória,
Vascular e Cardiológica

1 Graduação em Fisioterapia e
Mestrado

20h

(*) Cadastro de reserva
1.1.As contratações dos candidatos aprovados somente poderão ser efetivadas quando na ocor-

rência, pelo corpo docente efetivo, de alguma das situações previstas no art. 3º da Resolução nº
038/2013-CONSEPE, abaixo discriminadas, bem como ante a comprovação da correta distribuição da
carga horária na respectiva unidade acadêmica:

a)Vacância do cargo (exoneração, demissão, posse em outro cargo inacumulável, falecimento ou
aposentadoria);

b)Nomeação para ocupar cargo de reitor, vice-reitor, pró-reitor, pró-reitor adjunto, diretor de
centro, vice-diretor de centro, diretor de unidade acadêmica especializada ou direção de unidades
vinculadas à administração central;

c)Licença gestante e adotante;
d)Afastamento para tratamento da própria saúde, quando superior a 60 (sessenta) dias;
e)Afastamento para estudo ou missão no exterior;
f)Afastamento para participação em programa de pós-graduação e/ou pós-doutorado;
g)Afastamento para servir a organismo internacional;
h)Afastamento para exercício de mandato eletivo;
i)Afastamento para servir a outro órgão ou entidade;
j)Licença para acompanhamento de cônjuge;
k)Licença para desempenho de mandato classista;
l)Licença para o serviço militar;
m)Licença para tratar de assuntos particulares.
2. O regime de trabalho será de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com o

estabelecido neste edital.
3. A remuneração será fixada com base no valor dos vencimentos da carreira do Magistério

Superior, de acordo com a vaga pretendida, observados o regime de trabalho contratado e a titulação do
aprovado, conforme a seguir:

MAGISTÉRIO SUPERIOR
Classe Regime

de Tra-
balho

Denomina-
ção

Ti t u l a ç ã o Ve n c i m e n t o
Básico

Retribuição
por Titula-

ção

Auxílio
Alimenta-

ção

To t a l

Doutorado R$ 2.814,01 R$ 2.329,40 R$ 458,00 R$ 5.601,41
A 40h Auxiliar Mestrado R$ 2.814,01 R$ 985,69 R$ 458,00 R$ 4.257,70

Especialização R$ 2.814,01 R$ 370,72 R$ 458,00 R$ 3.642,73
Aperfeiçoa-

mento
R$ 2.814,01 R$ 168,29 R$ 458,00 R$ 3.440,30

Doutorado R$ 2.018,77 R$ 964,82 R$ 229,00 R$ 3.212,59
Mestrado R$ 2.018,77 R$ 480,01 R$ 229,00 R$ 2.727,78

A 20h Auxiliar Especialização R$ 2.018,77 R$ 155,08 R$ 229,00 R$ 2.402,85
Aperfeiçoa-

mento
R$ 2.018,77 R$ 86,16 R$ 229,00 R$ 2.333,93

3.1. Caso o candidato aprovado já seja servidor público e sendo permitida a acumulação de
cargos na forma da Constituição, será devida a percepção de um único auxílio-alimentação, o qual
deverá ser escolhido mediante opção, conforme art. 3º, parágrafo único, do Decreto nº 3.887, de 16 de
agosto de 2001.

3.2. O professor substituto fará jus ao pagamento da Retribuição por Titulação - RT, conforme
tabela acima, sendo vedada qualquer alteração posterior ao da assinatura do contrato.

4. A contratação visa atender à área com carência de docente do quadro permanente, por motivo
de afastamento para estudos de pós-graduação, licenças, exoneração ou aposentadoria e nos casos onde
se verifica a vacância, bem como suprir demandas decorrentes da expansão das instituições federais de
ensino, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministérios do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Educação.

5. Na área ou disciplina que já existirem profissionais concursados ou classificados, aptos para
serem contratados, tornar-se-á desnecessária a realização de um novo processo seletivo durante a
validade deste certame, para o Departamento e/ou Unidade Acadêmica respectiva.

6. As inscrições serão realizadas no período de 31 de janeiro de 2017 a 09 de fevereiro de 2017,
e o processo seletivo poderá ser realizado no período de 13 de fevereiro de 2017 a 17 de fevereiro de
2017, ficando os inscritos obrigados ao pagamento de taxa no valor de R$ 13,00 (treze reais), referente
à taxa de inscrição, conforme os seguintes dados:

BANCO DO BRASIL (Caixa Eletrônico ou Internet) - TRANSFERÊNCIA - OUTRAS
TRANSFERÊNCIAS - PARA CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL / Código Identificador 1
(UG/Gestão/Código de Receita)= informar a sequência 1531031523428883-7 / Código Identificador 2=
informar o CPF/CNPJ do candidato. Caso o candidato estrangeiro não possua CPF, a transferência
deverá ser feita com o CPF do seu procurador.

6.1. O pagamento da inscrição deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 09 de fevereiro de
2017, devendo ser efetuado no horário bancário.

6.2. A homologação das inscrições e a divulgação do calendário de provas de cada área de
conhecimento abrangida em edital estão previstas para ocorrer a partir do dia 10 de fevereiro de 2017,
sendo o resultado divulgado no quadro de avisos da unidade e na página eletrônica da PROGESP
( w w w. p r o g e s p . u f r n . b r ) .

7. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, na Secretaria da Unidade Acadêmica de
Lotação correspondente, de acordo com cada horário de funcionamento a ser confirmado com a mesma,
de forma presencial ou através de procuração autenticada em cartório, não sendo permitido, em hipótese
alguma, o recebimento de inscrições via postal ou enviadas por meio eletrônico.

7.1. Os candidatos amparados pelo Decreto no 6.593, de 02 de outubro de 2008, que re-
gulamenta o Art. 11 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, têm direito à isenção do pagamento
da taxa de inscrição do Concurso, mediante as seguintes condições:

a) estar 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;

b) ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto no 6.135, de 2007; e
c) solicitar o pedido de isenção à Coordenadoria de Concursos, preenchendo integralmente o

Requerimento de Isenção, disponível no sítio www.progesp.ufrn.br (Menu Concursos > Processos Se-
letivos Simplificados > Professor Substituto > 2017) e enviar para o e-mail c o n c u r s o s @ r e i t o r i a . u f r n . b r,
no período de 31/01/2017 a 06/02/2017.

7.1.1 As informações prestadas, serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este, a
qualquer momento, se agir de má fé, utilizando-se de declaração falsa, estar sujeito às sanções previstas
em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no Parágrafo Único do art. 10 do Decreto no 83.936, de 6 de
setembro de 1979, sendo também eliminado do Concurso Público e responder por crime contra a fé
pública, sem prejuízo de outras sanções legais.

7.1.2. O número do NIS deverá estar cadastrado no nome do candidato, sendo indeferido o
pedido de isenção realizado com o NIS de terceiros.

7.1.3. Serão desconsiderados os pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição o
candidato que:

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar as informações apresentadas;
c) Não solicitar a isenção no prazo estabelecido no item 7.1, alínea "c";
e) comprovar renda familiar mensal superior a três salários mínimos, seja qual for o motivo

alegado.
7.1.4 As solicitações deferidas e indeferidas, caso hajam, serão divulgadas no sítio www.pro-

gesp.ufrn.br, no dia 07/02/2017.
7.1.5 O candidato cuja solicitação for indeferida poderá efetuar o pagamento da taxa de

inscrição no prazo ordinário especificado no item 6 e subitem 6.1 deste edital.
8. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos seguintes do-

cumentos:
a) Documentos de identificação, conforme especificado no item 8, alínea "h", e CPF. No caso

de candidatos estrangeiros, deverão apresentar o passaporte.
b) Requerimento de Inscrição devidamente preenchido, disponível na página eletrônica da Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN (www.progesp.ufrn.br - Menu Concursos > Processos Seletivos
Simplificados > Professor Substituto > 2017);

c) Recibo de pagamento da taxa de inscrição;
d) Diploma de Graduação e/ou Diploma de Pós-Graduação ou documento que comprove estar

em fase de obtenção dos mesmos. No caso de candidatos estrangeiros, os documentos deverão ser
devidamente traduzidos e revalidados;

e) Curriculum Vitae ou Lattes, devidamente comprovado, com os originais para fins do es-
tabelecido no item 9;

f) Certidão de quitação eleitoral, emitida após a publicação deste edital em DOU, através do
site: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;

g) Documento que ateste a quitação com as obrigações militares, no caso dos candidatos do
sexo masculino com idade até 45 anos, conforme especificado no item 8, alínea "i";
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