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Nº 4, quinta-feira, 7 de janeiro de 2016

DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAIS
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N o- 524/2015
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO/VISITANTE
27.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público a retificação do Edital de Resultado Final nº 524, datado de 22/12/2015, publicado no DOU n. 246, de 24/12/2015, seção 3, página

Onde se lê:
"A FUB/Fundação Universidade de Brasília nos termos da Lei n. 8.745/1993 e alterações introduzidas pela Lei n. 9.849/1999, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Professor
Substituto de acordo com a homologação da Unidade Acadêmica, conforme discriminação a seguir: (...)"
Leia-se:
"A FUB/Fundação Universidade de Brasília nos termos da Lei n. 8.745/1993 e alterações introduzidas pela Lei n. 9.849/1999, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Professor
Visitante de acordo com a homologação da Unidade Acadêmica, conforme discriminação a seguir: (...)"
Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no referido edital.
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL Nº 268/2015
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna pública a retificação do Edital nº 268, de 22 de outubro de 2015, publicado no DOU nr. 206, seção 3, página 38, do dia 28/10/2015, conforme
indicado abaixo:
Onde se lê: "Área de Conhecimento: Produção de não ruminantes, bioclimatologia e comportamento animal."
Leia-se: "Área de Conhecimento: Produção de Aves e Suínos e Bioclimatologia."
Onde se lê: "Requisito Básico: Ser graduado em Engenharia Agronômica ou Agronomia ou Zootecnia ou Medicina Veterinária e ser portador do título de Doutor na área de Zootecnia ou Produção Animal
ou Ciência Animal ou Agronomia, com ênfase em Produção de não ruminantes, bioclimatologia e comportamento animal."
Leia-se: "Ser graduado em Engenharia Agronômica ou Agronomia ou Zootecnia ou Medicina Veterinária e ser portador do título de Doutor na área de conhecimento do concurso."
Onde se lê:
Ordem
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Itens dos Objetos de Avaliação
Estresse térmico, mecanismos de termorregulação e seus efeitos na produção de carne e ovos.
Comportamento e bem-estar animal na produção de não ruminantes.
Etologia animal aplicada a experimentação científica.
Medidas de adaptabilidade e bem-estar na avicultura e suinocultura industrial.
Exigências e manejo nutricional em sistemas produtivos de aves e suínos com estresse térmico.
Termorregulação e distúrbios metabólicos das aves e suínos.
Etologia e ética no manejo de aves e suínos na promoção do bem-estar.
Aspectos fisiológicos da avaliação das condições de estresse animal.
Ambiência e comportamento animal aplicados na produção de aves e suínos.
Influência climática e controle ambiental na reprodução de aves e suínos.

Leia-se:
Ordem
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Itens dos Objetos de Avaliação
Mecanismos de regulação da temperatura corporal e índices de conforto de aves e suínos.
Instalações e Ambiência na avicultura e suinocultura industrial.
Estratégias nutricionais em sistemas produtivos de aves e suínos em estresse térmico.
Efeitos de do estresse térmico na qualidade da carne e ovos.
Termorregulação e distúrbios metabólicos em aves e suínos em sistemas intensivos.
Influência climática e controle ambiental sobre o manejo reprodutivo de aves.
Melhoramento genético visando a adaptabilidade de aves e suínos em sistemas intensivos tropicais.
Exigências do mercado consumidor atual e ética no processo de produção industrial de aves e suínos.
Sistemas alternativos de produção de aves e suínos adaptados ao clima tropical.
Aspectos morfológicos e fisiológicos importantes para a adaptação de aves e suínos ao calor.

Reabertura do período de inscrição: 11/01/2016 a 19/02/2016
Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no referido edital
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N o- 304/2016
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO/VISITANTE
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público a retificação do Edital de Abertura nº 304, datado de 05/01/2016, publicado no DOU n. 3, de 06/01/2016, seção 3, página 31.
Onde se lê:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EDITAL N. 304, DE 05 DE JANEIRO DE 2016
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
Leia-se:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EDITAL N. 08, DE 05 DE JANEIRO DE 2016
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no referido edital.
MARIA ÂNGELA GUIMARÃES FEITOSA
Decana
EXTRATO DO EDITAL N o- 7, DE 5 DE JANEIRO DE 2016
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB torna público que estarão abertas as inscrições para o processo de seleção pública simplificada para contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO nos
termos da Lei 8.745/93, com alterações introduzidas pela Lei n. 9.849, de 26/10/99, Lei n. 12.425, de 17/06/2011, Lei n. 12.772/2012, de 28/12/2012, e redação dada pelo Decreto nº 7.485, de 18/05/2011, conforme
discriminação a seguir:
1. DA SELEÇÃO
O presente Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas já existentes, de acordo com as seguintes instruções:
1.1 PROFESSOR SUBSTITUTO
1.1.1 Área:Gestão da Produção de Refeições.
Requisito Básico: Nutricionista com Mestrado em Nutrição ou em áreas afins.
Unidade de Lotação: Departamento de Nutrição - Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70910-900. Telefone: (61) 3107-1844.
Email: nut@unb.br.
Regime de Trabalho: 40 horas.
Remuneração: R$ 3.799,70 (Três mil setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos).
Vaga: 1 (uma).
2. DA INSCRIÇÃO
2.1 A inscrição será realizada pelo(a) candidato(a) interessado(a) ou por meio de procuração, exclusivamente, na Secretaria da Unidade de Lotação a que se destina a vaga, no período 11 a 22 de Janeiro de
2016, exceto sábado, domingo e feriado, no horário de 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.
2.2 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) cópia do documento de identificação. No caso de candidato(a) estrangeiro(a), deverão apresentar o passaporte;
b) currículo vitae, devidamente comprovado;
c) ficha de inscrição, preenchida e assinada.
3. DA AVALIAÇÃO
3.1 A avaliação poderá ser efetivada em vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum vitae, em conformidade com o § 2º do Art. 3 da Lei N. 8.745/93.
3.2 Para atender necessidades específicas de áreas das Unidades de Lotação, a Banca Examinadora poderá incluir outros critérios de avaliação que serão informados aos candidatos, após o período de
inscrição.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032016010700032

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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8.112/1990, com o Decreto 7.485/2011, com o Decreto n. 6.944/2009,
e com a Lei n. 12.772/2012, alterada pela Lei n. 12.863/2013 / Área:
Psiquiatria - Subárea: Psicologia / Requisito Básico: Ser portador do
título de Doutor na área de Ciências Médicas, Ciências da Saúde ou
Psiquiatria, Graduação em Medicina, Residência Médica em Psiquiatria em programa credenciado pelo MEC.
Classe: A/ Denominação: Assistente "A"/ Nível: 1/ Regime
de Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) / Lotação: Faculdade de
Medicina - FM / Vaga: Cadastro Reserva. Caso haja disponibilidade
de código de vaga, poderão ser ofertadas 2 (duas) vagas / Período de
Inscrição: Período de Inscrição: 03/11/2015 a 04/12/2015/ Base Legal: Portaria Interministerial n. 182, de 20/05/2013, publicada no
DOU de 21/05/2013, dos Ministérios de Estado da Educação e do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria Interministerial n. 405,
de 30/08/2012, publicada no DOU de 31/08/2012, dos Ministérios de
Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e em
conformidade com a Lei n. 8.112/1990, com o Decreto 7.485/2011,
com o Decreto n. 6.944/2009, e com a Lei n. 12.772/2012, alterada
pela Lei n. 12.863/2013/ Área: Psiquiatria - Subárea: Psicologia Médica / Requisito Básico: Ser portador do título de Mestre na área de
Ciências Médicas, Ciências da Saúde ou Psiquiatria, Graduação em
Medicina, Residência Médica em Psiquiatria em programa credenciado pelo MEC.
Classe: A/ Denominação: Auxiliar "A"/ Nível: 1/ Regime de
Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) / Lotação: Faculdade de Medicina - FM / Vaga: Cadastro Reserva. Caso haja disponibilidade de
código de vaga, poderão ser ofertadas 2 (duas) vagas / Período de
Inscrição: Período de Inscrição: 03/11/2015 a 04/12/2015/ Base Legal: Portaria Interministerial n. 182, de 20/05/2013, publicada no
DOU de 21/05/2013, dos Ministérios de Estado da Educação e do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria Interministerial n. 405,
de 30/08/2012, publicada no DOU de 31/08/2012, dos Ministérios de
Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e em
conformidade com a Lei n. 8.112/1990, com o Decreto 7.485/2011,
com o Decreto n. 6.944/2009, e com a Lei n. 12.772/2012, alterada
pela Lei n. 12.863/2013/ Área: Psiquiatria - Subárea: Psicologia Médica / Requisito Básico: Graduação em Medicina, Residência Médica
em Psiquiatria em programa credenciado pelo MEC.
CONDIÇÕES GERAIS:
1. O concurso público visa a selecionar candidatos para o
cargo de Professor do Magistério Superior no nível inicial da carreira,
para desenvolver atividades de Docência de nível superior na área do
concurso e participação nas atividades de pesquisa, extensão e administração da Universidade de Brasília.
2. A solicitação de inscrição será exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb.
3. A Remuneração e a Taxa de Inscrição para a Classe e
Regime de Trabalho estão em conformidade com os subitens a seguir:
3.1. Denominação: Adjunto "A" / Dedicação Exclusiva (DE)
/ Remuneração: R$ 8.639,50/ Taxa de Inscrição: R$ 208,61.
3.2. Denominação: Assistente "A"/ Dedicação Exclusiva
(DE) / Remuneração:R$ 5.945,98/ Taxa de Inscrição: R$ 143,40.
3.3 Denominação: Auxiliar "A"/ Dedicação Exclusiva (DE) /
Remuneração:R$ 4.630,83/ Taxa de Inscrição: R$ 95,11
4. O prazo de validade do concurso será de 1 (um) ano a
partir da data de publicação do edital de homologação do resultado
final do concurso, podendo ser prorrogado por igual período.
5. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição, contendo datas e local, encontra-se disponível no endereço eletrônico http://www.dgp.unb.br/concursos, onde o candidato
deverá acompanhar todas as fases do concurso público docente.
6. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 22, de 31 de janeiro de 2014,
Seção 3, páginas 32 a 35, que o candidato, ao se inscrever para o
concurso, declara ter conhecimento.
NARA CRISTINA FERREIRA MENDES
Decana de Gestão de Pessoas
Substituta
EXTRATO DE EDITAL Nº 268, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO
CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura de inscrição, destinado a selecionar candidatos por meio de
concurso público para o cargo de Professor do Magistério Superior
nas condições e características a seguir:
Classe: A/ Denominação: Adjunto "A"/ Nível: 1/ Regime de
Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) / Lotação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária / Vaga: 1(uma) / Período de Inscrição:
03/11/2015 a 04/12/2015/ Base Legal: Portaria Interministerial n. 182,
de 20/05/2013, publicada no DOU de 21/05/2013, dos Ministérios de
Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria
Interministerial n. 405, de 30/08/2012, publicada no DOU de
31/08/2012, dos Ministérios de Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e em conformidade com a Lei n.
8.112/1990, com o Decreto 7.485/2011, com o Decreto n. 6.944/2009,
e com a Lei n. 12.772/2012, alterada pela Lei n. 12.863/2013/ Área:
Produção de não ruminantes, bioclimatologia e comportamento animal / Requisito Básico: Ser graduado em Engenharia Agronômica ou
Agronomia ou Zootecnia ou Medicina Veterinária e ser portador do
título de Doutor na área de Zootecnia ou Produção Animal ou Ciência
Animal ou Agronomia, com ênfase em Produção de não ruminantes,
bioclimatologia e comportamento animal.

1. O concurso público visa a selecionar candidatos para o
cargo de Professor do Magistério Superior no nível inicial da carreira,
para desenvolver atividades de Docência de nível superior na área do
concurso e participação nas atividades de pesquisa, extensão e administração da Universidade de Brasília.
2. A solicitação de inscrição será exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb.
3. A Remuneração e a Taxa de Inscrição para a Classe e
Regime de Trabalho estão em conformidade com os subitens a seguir:
3.1. Denominação: Adjunto "A" / Dedicação Exclusiva (DE)
/ Remuneração: R$ 8.639,50/ Taxa de Inscrição: R$ 208,61.
4. O prazo de validade do concurso será de 1 (um) ano a
partir da data de publicação do edital de homologação do resultado
final do concurso, podendo ser prorrogado por igual período.
5. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição, contendo datas e local, encontra-se disponível no endereço eletrônico http://www.dgp.unb.br/concursos, onde o candidato
deverá acompanhar todas as fases do concurso público docente.
6. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 22, de 31 de janeiro de 2014,
Seção 3, páginas 32 a 35, que o candidato, ao se inscrever para o
concurso, declara ter conhecimento.
NARA CRISTINA FERREIRA MENDES
Decana de Gestão de Pessoas
Substituta
EXTRATO DE EDITAL Nº 269, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO
CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura de inscrição, destinado a selecionar candidatos por meio de
concurso público para o cargo de Professor do Magistério Superior
nas condições e características a seguir:
Classe: A/ Denominação: Adjunto "A"/ Nível: 1/ Regime de
Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) / Lotação: Faculdade de Medicina / Vaga: 1(uma) / Período de Inscrição: 03/11/2015 a
04/12/2015/ Base Legal: Portaria Interministerial n. 182, de
20/05/2013, publicada no DOU de 21/05/2013, dos Ministérios de
Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria
Interministerial n. 405, de 30/08/2012, publicada no DOU de
31/08/2012, dos Ministérios de Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e em conformidade com a Lei n.
8.112/1990, com o Decreto 7.485/2011, com o Decreto n. 6.944/2009,
e com a Lei n. 12.772/2012, alterada pela Lei n. 12.863/2013/ Área:
Epidemiologia, Saúde, Ambiente e Trabalho. / Requisito Básico: Ser
portador do Diploma de Graduação em Medicina com Diploma de
Doutor em Doenças Infecciosas e Parasitárias ou Medicina Tropical
ou Áreas clínicas correlatas com concentração em doenças infecciosas
e parasitárias e Residência Médica em Infectologia ou título de Especialista em Infectologia ou experiência clínica comprovada de no
mínimo três anos em doenças infecciosas e parasitárias.
1. O concurso público visa a selecionar candidatos para o
cargo de Professor do Magistério Superior no nível inicial da carreira,
para desenvolver atividades de Docência de nível superior na área do
concurso e participação nas atividades de pesquisa, extensão e administração da Universidade de Brasília.
2. A solicitação de inscrição será exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb.
3. A Remuneração e a Taxa de Inscrição para a Classe e
Regime de Trabalho estão em conformidade com os subitens a seguir:
3.1. Denominação: Adjunto "A" / Dedicação Exclusiva (DE)
/ Remuneração: R$ 8.639,50/ Taxa de Inscrição: R$ 208,61.
4. O prazo de validade do concurso será de 1 (um) ano a
partir da data de publicação do edital de homologação do resultado
final do concurso, podendo ser prorrogado por igual período.
5. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição, contendo datas e local, encontra-se disponível no endereço eletrônico http://www.dgp.unb.br/concursos, onde o candidato
deverá acompanhar todas as fases do concurso público docente.
6. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 22, de 31 de janeiro de 2014,
Seção 3, páginas 32 a 35, que o candidato, ao se inscrever para o
concurso, declara ter conhecimento.
NARA CRISTINA FERREIRA MENDES
Decana de Gestão de Pessoas
Substituta
EXTRATO DE EDITAL Nº 270, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO
CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura de inscrição, destinado a selecionar candidatos por meio de
concurso público para o cargo de Professor do Magistério Superior
nas condições e características a seguir:
Classe: A/ Denominação: Adjunto "A"/ Nível: 1/ Regime de
Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE)/ Lotação: Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS / Vaga: 1 (uma) / Período de Inscrição:
03/11/2015 a 04/12/2015/ Base Legal: Portaria Interministerial n. 182,
de 20/05/2013, publicada no DOU de 21/05/2013, dos Ministérios de
Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032015102800038

Nº 206, quarta-feira, 28 de outubro de 2015
Interministerial n. 405, de 30/08/2012, publicada no DOU de
31/08/2012, dos Ministérios de Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e em conformidade com a Lei n.
8.112/1990, com o Decreto 7.485/2011, com o Decreto n. 6.944/2009,
e com a Lei n. 12.772/2012, alterada pela Lei n. 12.863/2013/ Área:
População e Meio Ambiente / Requisito Básico: Possuir Título de
Doutor em Demografia; ou em Geografia; ou em Ciências Ambientais; ou em Desenvolvimento Sustentável; ou em Ciências Ambientais.
CONDIÇÕES GERAIS:
1. O concurso público visa a selecionar candidatos para o
cargo de Professor do Magistério Superior no nível inicial da carreira,
para desenvolver atividades de Docência de nível superior na área do
concurso e participação nas atividades de pesquisa, extensão e administração da Universidade de Brasília.
2. A solicitação de inscrição será exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb.
3. A Remuneração e a Taxa de Inscrição para a Classe e
Regime de Trabalho estão em conformidade com os subitens a seguir:
3.1. Denominação: Adjunto "A" / Dedicação Exclusiva (DE)
/ Remuneração: R$ 8.639,50/ Taxa de Inscrição: R$ 208,61.
4. O prazo de validade do concurso será de 1 (um) ano a
partir da data de publicação do edital de homologação do resultado
final do concurso, podendo ser prorrogado por igual período.
5. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição, contendo datas e local, encontra-se disponível no endereço eletrônico http://www.dgp.unb.br/concursos, onde o candidato
deverá acompanhar todas as fases do concurso público docente.
6. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 22, de 31 de janeiro de 2014,
Seção 3, páginas 32 a 35, que o candidato, ao se inscrever para o
concurso, declara ter conhecimento.
NARA CRISTINA FERREIRA MENDES
Decana de Gestão de Pessoas
Substituta
EXTRATO DE EDITAL Nº 271, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO
CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura de inscrição, destinado a selecionar candidatos por meio de
concurso público para o cargo de Professor do Magistério Superior
nas condições e características a seguir:
Classe: A/ Denominação: Adjunto "A"/ Nível: 1/ Regime de
Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE)/ Lotação: Departamento de Teorias e Fundamentos - TEF / Vaga: 1 (uma) / Período de Inscrição:
03/11/2015 a 04/12/2015/ Base Legal: Portaria Interministerial n. 182,
de 20/05/2013, publicada no DOU de 21/05/2013, dos Ministérios de
Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria
Interministerial n. 405, de 30/08/2012, publicada no DOU de
31/08/2012, dos Ministérios de Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e em conformidade com a Lei n.
8.112/1990, com o Decreto 7.485/2011, com o Decreto n. 6.944/2009,
e com a Lei n. 12.772/2012, alterada pela Lei n. 12.863/2013/ Área:
História da Educação / Requisito Básico: Possuir Título de Doutor em
Educação ou História.
CONDIÇÕES GERAIS:
1. O concurso público visa a selecionar candidatos para o
cargo de Professor do Magistério Superior no nível inicial da carreira,
para desenvolver atividades de Docência de nível superior na área do
concurso e participação nas atividades de pesquisa, extensão e administração da Universidade de Brasília.
2. A solicitação de inscrição será exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb.
3. A Remuneração e a Taxa de Inscrição para a Classe e
Regime de Trabalho estão em conformidade com os subitens a seguir:
3.1. Denominação: Adjunto "A" / Dedicação Exclusiva (DE)
/ Remuneração: R$ 8.639,50/ Taxa de Inscrição: R$ 208,61.
4. O prazo de validade do concurso será de 1 (um) ano a
partir da data de publicação do edital de homologação do resultado
final do concurso, podendo ser prorrogado por igual período.
5. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição, contendo datas e local, encontra-se disponível no endereço eletrônico http://www.dgp.unb.br/concursos, onde o candidato
deverá acompanhar todas as fases do concurso público docente.
6. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 22, de 31 de janeiro de 2014,
Seção 3, páginas 32 a 35, que o candidato, ao se inscrever para o
concurso, declara ter conhecimento.
NARA CRISTINA FERREIRA MENDES
Decana de Gestão de Pessoas
Substituta

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

