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EXTRATO DE CONVÊNIO Nº. 112/2015

CONVENENTES: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO E CORTEX INGELLIGENCE TECNOLOGIA
S.A.: Concessão de ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO para alunos
regularmente matriculados nos diversos cursos da UNIRIO. VIGÊN-
CIA: 60 (sessenta) meses a partir da publicação. Data de assinatura:
28/08/2015. SIGNATÁRIOS: Pró-Reitor de Graduação da UNIRIO,
Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino e Diretor Executivo da
Cortex Intelligence Tecnologia S.A., Sr. Daniel Pires Luiz da Costa.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº. 109/2015

CONVENENTES: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO E SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JA-
NEIRO - SINTUFRJ: Concessão de ESTÁGIO para alunos regu-
larmente matriculados nos diversos cursos da UNIRIO. VIGÊNCIA:
60 (sessenta) meses a partir da publicação. Data de assinatura:
30/07/2015. SIGNATÁRIOS: Pró-Reitor de Graduação da UNIRIO,
Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino e Coordenador Geral da
SINTUFRJ, Sr. Francisco de Assis dos Santos.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº. 113/2015

CONVENENTES: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO E PREFEITURA DE CADAUJAC, GIRONDE.:
Conceder e reger as relações de ESTÁGIO entre a Prefeitura, o
Estagiário e a UNIRIO, no âmbito do ESTÁGIO de estudo. Data de
assinatura: 04/11/2015. SIGNATÁRIOS: Pró-Reitor de Graduação da
UNIRIO, Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino e Prefeito da
Cidade de Cadaujac, Sr. Francis Gazeau.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº. 110/2015

CONVENENTES: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PRO-
FISSIONAL - CEDEP: Concessão de ESTÁGIO NÃO OBRIGA-
TÓRIO para alunos regularmente matriculados nos diversos cursos da
UNIRIO. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses a partir da publicação.
Data de assinatura: 29/10/2015. SIGNATÁRIOS: Pró-Reitor de Gra-
duação da UNIRIO, Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino e Di-
retora Tesoureira da CEDEP, Sr.ª Jaqueline Miguel Gouveia.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº. 114/2015

CONVENENTES: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO E ACOTEL DO BRASIL LTDA.: Con-
cessão de ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO para alunos regularmente
matriculados nos diversos cursos da UNIRIO. VIGÊNCIA: 60 (ses-
senta) meses a partir da publicação. Data de assinatura: 27/10/2015.
SIGNATÁRIOS: Pró-Reitor de Graduação da UNIRIO, Prof. Dr. Al-
cides Wagner Serpa Guarino e Diretor Geral da Acotel do Brasil
Ltda., Sr. Paulo Roberto Maes Boisson.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº. 111/2015

CONVENENTES: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PRO-
FISSIONAL - CEDEP: Concessão de ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
para alunos regularmente matriculados nos diversos cursos da UNI-
RIO. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses a partir da publicação. Data de
assinatura: 29/10/2015. SIGNATÁRIOS: Pró-Reitor de Graduação da
UNIRIO, Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino e Diretora Te-
soureira da CEDEP, Sr.ª Jaqueline Miguel Gouveia.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1029/2015 - UASG 154035

Nº Processo: 23102003505201578 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de fios cirúrgicos, consumo em 12 meses. Total de Itens
Licitados: 00054. Edital: 09/11/2015 de 10h00 às 12h00 e de 13h às
17h00. Endereço: Rua Mariz e Barros, 775 Tijuca - RIO DE JA-
NEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2015 às 10h00
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 24/11/2015
às 11h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O in-
teressado em consultar este edital na sala da Comissão Permanente de
Licitação / Grupo de Pregoeiros, situado à Rua Mariz e Barros, 775 ?
Tijuca. Prédio da Administração do HUGG. No período de segunda a
sexta-feira das 10h às 16h. Aquele que optar pela retirada do edital
em nossa sede, deverá disponibilizar meio de armazenamento ele-
trônico, tais como: Pen-Drive e etc.

FABIO VILAS GONCALVES FILHO
Pregoeiro

(SIDEC - 06/11/2015) 154035-15255-2015NE000015

avaliação, todos com notas de 0 (zero ) a 10 ( dez ).:
a) Prova de conteúdo (eliminatória);
b) avaliação do Curriculum Vitae;
c) prova didática.
3.1.1 A prova de conteúdo poderá ser escrita ou escrita e

prática (ver anexo I), de acordo com a determinação do departamento
pertinente.

3.2- A prova didática constará de uma aula de 50 (cinquenta)
minutos e versará sobre um dos pontos da relação entregue aos
candidatos inscritos e sorteado na presença de todos os candidatos
conforme cronograma fornecido pelo Departamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Da remuneração.
O valor da remuneração encontra-se especificado no Anexo

III.
5. Das Disposições Gerais:
5.1- No ato da inscrição o candidato subscreverá declaração

de ciência dos termos do Edital.
5.2- No dia da prova, o candidato deverá se apresentar com

o documento oficial de identificação.
5.3- O processo seletivo não se constitui concurso para a

Carreira do Magistério Superior.
5.4- Condicionado à formal comprovação de compatibilidade

de horários, poderão ser contratados servidores da administração Di-
reta ou Indireta da União, Estado, Município, Distrito Federal, exceto
os ocupantes de cargo efetivo, integrante das carreiras de magistério
de que trata a Lei nº. 7.596/87.

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

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

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

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

5.9- O prazo de validade do presente processo seletivo será
de 02 (dois) anos, não podendo ser prorrogado.

5.10- Os Casos omissos serão resolvidos pelo Magnífico
R e i t o r.

5.11- Este Edital e seus respectivos anexos se encontram no
endereço https://sistemas.uff.br/cpd.

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO

ANEXO I

1 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DE VOLTA
REDONDA(VCO)

Área de Concentração: Contabilidade Aplicada ao setor Pú-
blico

Processo nº.: 23069. 073114/2015-74
Número de Vagas: 01 (uma).
Tipo de Contrato: Substituto
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
Classe: Auxiliar.
Titulação exigida para a classe:
- Graduação: Ciências Contábeis.
Tipo de seleção e respectivos pesos:
a) prova escrita - peso 2 (dois);
b) avaliação do Curriculum Vitae - peso 1 (um);
c) prova didática - peso 2 (dois)
Período de Inscrição: 10/11/2015 a 19/11/2015.
Cronograma da Seleção:
Dia 23/11 - 9:00h - Instalação da banca; - 9:05h - Di-

vulgação da lista de pontos das provas de conteúdo escrita e didática.;
- ;9:15h - sorteio do ponto da prova escrita. - ; 9:20h - Sorteio do
ponto da prova de conteúdo didática; - ;9:20h as 9:30h -Entrega da
documentação comprobatória do currículo vitae; - ;9:30h as 10:30h -
consulta bibliográfica; - ;10:30h as 13:30h - realização da prova de

conteúdo escrita; - ;15h - análise do currículo vitae; -;18:00h - di-

EDITAL N° 52, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015
APROVAÇÃO AD REFERENDUM DO CONSELHO DE

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

O Reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Ja-
neiro - UNIRIO torna pública a aprovação ad referendum do Con-
selho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em 5 de no-
vembro de 2015, da prorrogação do prazo de validade, por mais doze
meses, a partir de 18 de novembro de 2015, do Concurso Público de
Provas e Títulos, na Área de Conhecimento/Disciplina abaixo re-
lacionada:

1 - CENTRO DE LETRAS E ARTES
1.1 - Departamento de Letras

Área de Conhecimento/Disciplina Resolução ad re-
ferendum do

CONSEPE n°
Letras/Outras Literaturas Vernáculas (Literatura
Portuguesa; Literaturas Africanas de Língua
Portuguesa); Literatura Comparada

4.544

LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2015 - UASG 153056

Número do Contrato: 57/2010. Nº Processo: 23069055354200949.
PREGÃO SISPP Nº 2/2010. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL FLUMINENSE -CNPJ Contratado: 40432544000147. Contra-
tado : CLARO S.A. -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência con-
tratual por mais 07 (sete) meses, passando a vigência para 06/06/16,
conforme justificativa da fiscalização. Fundamento Legal: Art. 57,÷4º
da Lei Federal nº8666/93. Vigência: 06/11/2015 a 06/06/2016. Valor
Total: R$260.540,00. Fonte: 112000000 - 2015NE800171. Data de
Assinatura: 06/11/2015.

(SICON - 06/11/2015) 150182-15227-2015NE800068

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

E DESENVOLVIMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2015 - UASG 150123

Nº Processo: 23069022467201514. DISPENSA Nº 69/2015. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE -CNPJ Con-
tratado: 03438229000109. Contratado : FUNDACAO EUCLIDES
DA CUNHA DE -APOIO INSTITUCIONAL A UFF. Objeto: Con-
tratação da Fundação Euclides da Cunha para apoio às atividades
relativas ao Projeto Gerenciamento Financeiro para Realização do
Concurso de Seleção Pública para Residência Médica. Fundamento
Legal: art.24 inciso 13 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Vi-
gência: 06/11/2015 a 31/10/2016. Valor Total: R$150.000,00. Fonte:
250153060 - 2015NE800296. Data de Assinatura: 06/11/2015.

(SICON - 06/11/2015) 150123-15227-2015NE800003

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE

DIVISÃO DE GESTÃO DE LOTAÇÃO DOCENTE

EDITAL No- 250/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR

S U B S T I T U TO

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

1. Do requerimento de inscrição on line.
Poderão inscrever-se no Processo Seletivo cidadãos brasi-

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

2. Da documentação.
O requerimento de inscrição exige a remessa de cópia di-

gitalizada do comprovante da titulação exigida, conforme especifi-
cação no anexo I e cópia do curriculum vitae. No caso de candidato
estrangeiro é obrigatório o encaminhamento de cópia digitalizada do
visto de permanência.

3. Da realização do Processo Seletivo.
3.1-O Processo Seletivo será realizado nos dias e locais re-

lacionados nos Anexos I e II, e compreenderá nos seguintes tipos de

usuario
Realce
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vulgação dos resultados da prova de conteúdo escrita; - Dia 24/11 -
9h, sorteio da ordem para a prova didática; - ; 9:30h, Realização da
Prova didática;- 18:00h, Divulgação do Resultado final.

ANEXO II
ENDEREÇOS

1 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DE VOLTA
REDONDA(VCO)

Endereço: Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 783
Bloco A 2º andar - Aterrado - Volta Redonda- RJ, (24) 3076-8739,
Email: vco.uff@gmail.com

ANEXO III - REMUNERAÇÃO
Auxiliar - I - 20 h - R$ 2.018,77
Auxiliar - I - 40 h - R$ 2.814,01
Assistente A - I - 20 h - R$ 2.498,78
Assistente A - I - 40 h - R$ 3.799,70
Adjunto A - I -20 h - R$ 2.983,59
Adjunto I - 40 h - R$ 5.143,41
Auxílio Alimentação: R$ 373,00 de acordo com a carga

horária.

EDITAL No- 253/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR

S U B S T I T U TO

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

1. Do requerimento de inscrição on line.
Poderão inscrever-se no Processo Seletivo cidadãos brasi-

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

2. Da documentação.
O requerimento de inscrição exige a remessa de cópia di-

gitalizada do comprovante da titulação exigida, conforme especifi-
cação no anexo I e cópia do curriculum vitae. No caso de candidato
estrangeiro é obrigatório o encaminhamento de cópia digitalizada do
visto de permanência.

3. Da realização do Processo Seletivo.
3.1-O Processo Seletivo será realizado nos dias e locais re-

lacionados nos Anexos I e II, e compreenderá nos seguintes tipos de
avaliação, todos com notas de 0 (zero ) a 10 ( dez ).:

a) Prova de conteúdo (eliminatória);
) prova didática.
3.1.1 A prova de conteúdo poderá ser escrita ou escrita e

prática (ver anexo I), de acordo com a determinação do departamento
pertinente.

3.2- A prova didática constará de uma aula de 50 (cinquenta)
minutos e versará sobre um dos pontos da relação entregue aos
candidatos inscritos e sorteado na presença de todos os candidatos
conforme cronograma fornecido pelo Departamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Da remuneração.
O valor da remuneração encontra-se especificado no Anexo

III.
5. Das Disposições Gerais:
5.1- No ato da inscrição o candidato subscreverá declaração

de ciência dos termos do Edital.
5.2- No dia da prova, o candidato deverá se apresentar com

o documento oficial de identificação.
5.3- O processo seletivo não se constitui concurso para a

Carreira do Magistério Superior.

5.4- Condicionado à formal comprovação de compatibilidade
de horários, poderão ser contratados servidores da administração Di-
reta ou Indireta da União, Estado, Município, Distrito Federal, exceto
os ocupantes de cargo efetivo, integrante das carreiras de magistério
de que trata a Lei nº. 7.596/87.

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

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

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

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

5.9- O prazo de validade do presente processo seletivo será
de 02 (dois) anos, não podendo ser prorrogado.

5.10- Os Casos omissos serão resolvidos pelo Magnífico
R e i t o r.

5.11- Este Edital e seus respectivos anexos se encontram no
endereço https://sistemas.uff.br/cpd.

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO

ANEXO I

1 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE (STC)
Área de Concentração: Modelagem e Probabilidade para

Atuárias III
Processo nº.: 23069. 008658/2015-65
Número de Vagas: 01 (uma).
Tipo de Contrato: Substituto
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
Classe: Auxiliar.
Titulação exigida para a classe:
- Graduação: Ciências Atuariais, Estatística, Matemática, En-

genharias, Ciências da Computação, Demografia.
Tipo de seleção e respectivos pesos:
a) prova escrita - peso 1 (um);
b) avaliação do Curriculum Vitae - peso 1 (um);
c) prova didática - peso 1 (um)
Período de Inscrição: 09/11/2015 a 18/11/2015.
Cronograma da Seleção:
23/11/2015 (2ª feira) 13h30min Abertura do Concurso pela

Chefia do Departamento Distribuição dos pontos de Prova (Escrita e
Didática) 24/11/2015 (3ª feira) 13h50min Apresentação da Banca
Examinadora Sorteio de ponto para a Prova Escrita Entrega da do-
cumentação de comprovação curricular 14h00min Consulta de ma-
terial bibliográfico pelo Candidato 15h00min Realização da Prova
escrita 20h00min Correção da Prova Escrita 25/11/2015 (4ª feira)
09h00min - sorteio do ponto da prova didática 19h00min Divulgação
do(s) nome(s) do(s) Candidato(s) classificado(s) na Prova Escrita
26/11/2015 (5ª feira) 08h50min Sorteio da ordem de apresentação da
prova didática 09h00min Realização da Prova Didática 13h00min
Divulgação do(s) nome(s) do(s) Candidato(s) classificado(s) na Prova
Didática 14h00min Divulgação do Resultado Final do Concurso.

ANEXO II
ENDEREÇOS

1 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE (STC)
Endereço: Rua Mário Santos Braga, 30 sala 719 - Campus

Valonguinho - Centro - Niterói- RJ, (21) 2629-9874, Email:
s t c @ v m . u ff . b r

ANEXO III - REMUNERAÇÃO
Auxiliar - I - 20 h - R$ 2.018,77
Auxiliar - I - 40 h - R$ 2.814,01
Assistente A - I - 20 h - R$ 2.498,78
Assistente A - I - 40 h - R$ 3.799,70
Adjunto A - I -20 h - R$ 2.983,59
Adjunto I - 40 h - R$ 5.143,41
Auxílio Alimentação: R$ 373,00 de acordo com a carga

horária.

EDITAL No- 251/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR

S U B S T I T U TO

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

1. Do requerimento de inscrição on line.
Poderão inscrever-se no Processo Seletivo cidadãos brasi-

leiros ou estrangeiros detentores do título acadêmico especificado no
anexo I. Os candidatos deverão ingressar no endereço https://sis-
temas.uff.br/cpd para cadastrar-se no Sistema de Gerenciamento de
Concursos. Concluído o cadastramento, o candidato deverá fazer o
login mediante informação do CPF e da senha pessoal indicada no
cadastro. Após ingressar no sistema, o candidato deverá requerer sua
inscrição por meio do link "requerimento de inscrição", seguindo as

etapas do formulário. O pedido de inscrição deverá ser realizado das
12 horas do 1º dia até às 24 horas do último dia do período de
inscrição, conforme Anexo I.

2. Da documentação.
O requerimento de inscrição exige a remessa de cópia di-

gitalizada do comprovante da titulação exigida, conforme especifi-
cação no anexo I e cópia do curriculum vitae. No caso de candidato
estrangeiro é obrigatório o encaminhamento de cópia digitalizada do
visto de permanência.

3. Da realização do Processo Seletivo.
3.1-O Processo Seletivo será realizado nos dias e locais re-

lacionados nos Anexos I e II, e compreenderá nos seguintes tipos de
avaliação, todos com notas de 0 (zero ) a 10 ( dez ).:

a) Prova de conteúdo (eliminatória);
b) avaliação do Curriculum Vitae;
c) prova didática.
3.1.1 A prova de conteúdo poderá ser escrita ou escrita e

prática (ver anexo I), de acordo com a determinação do departamento
pertinente.

3.2- A prova didática constará de uma aula de 50 (cinquenta)
minutos e versará sobre um dos pontos da relação entregue aos
candidatos inscritos e sorteado na presença de todos os candidatos
conforme cronograma fornecido pelo Departamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Da remuneração.
O valor da remuneração encontra-se especificado no Anexo

III.
5. Das Disposições Gerais:
5.1- No ato da inscrição o candidato subscreverá declaração

de ciência dos termos do Edital.
5.2- No dia da prova, o candidato deverá se apresentar com

o documento oficial de identificação.
5.3- O processo seletivo não se constitui concurso para a

Carreira do Magistério Superior.
5.4- Condicionado à formal comprovação de compatibilidade

de horários, poderão ser contratados servidores da administração Di-
reta ou Indireta da União, Estado, Município, Distrito Federal, exceto
os ocupantes de cargo efetivo, integrante das carreiras de magistério
de que trata a Lei nº. 7.596/87.

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

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

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

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

5.9- O prazo de validade do presente processo seletivo será
de 02 (dois) anos, não podendo ser prorrogado.

5.10- Os Casos omissos serão resolvidos pelo Magnífico
R e i t o r.

5.11- Este Edital e seus respectivos anexos se encontram no
endereço https://sistemas.uff.br/cpd.

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO

ANEXO I

1 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DE VOLTA RE-
DONDA (VPS)

Área de Concentração: Psicometria
Processo nº.: 23069. 072957/2015-53
Número de Vagas: 01 (uma).
Tipo de Contrato: Substituto
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
Classe: Assistente A.
Titulação exigida para a classe:
- Graduação: Psicologia.
- Mestrado: Qualquer área
Tipo de seleção e respectivos pesos:


