MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 23, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021
(Retificado pelo Edital nº 24/2021)
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no
uso de suas atribuições e de suas competências delegadas através da Portaria/SEI nº
282, de 05 de março de 2021, e considerando a necessidade temporária de
excepcional interesse público, sobretudo no cenário atual de pandemia decorrente do
COVID-19 e de suspensão de atividades presenciais, torna público o presente Edital de
recrutamento que norteará a realização de processo seletivo simplificado destinado à
contratação de Professor Substituto, nos termos do Art.37, inciso IX da Constituição
Federal; Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993; Lei nº 12.772, de 28 de dezembro
de 2012, Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, alterado pelo Decreto nº 8.259, de
29 de maio de 2012; Portaria MEC nº 243, de 03 de março de 2011; e Resolução
CONSU/UFJF nº 10, de 18 de março de 2020.
1. DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1.1. Em caráter excepcional e tendo em vista o cenário atual de pandemia e a urgente
necessidade temporária de excepcional interesse público, a Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora (PROGEPE-UFJF) torna público o
presente edital de Processo Seletivo Simplificado destinado ao recrutamento e seleção
de professor substituto a ser contratado nos termos estabelecidos na Lei n.
8.745/1993 e para atendimento da(s) demanda(s) detalhada(s) no Anexo 01,
observando o cronograma previsto no item 1.2.
1.2. CRONOGRAMA PREVISTO
Data ou Período
Das 14h do dia
11/11/2021 às 23h59m
do dia 18/11/2021
19/11/2021

Evento
Período de Inscrição

Publicação eletrônica da Relação Preliminar de
candidatos
inscritos
no
site:
https://www.ufjf.br/concurso/selecao-de-temporarios/
selecao-docentes-temporarios/
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22/11/2021

Impugnação da Relação Preliminar de candidatos
inscritos a ser encaminhado, por meio do
preenchimento do Anexo 02, para o e-mail:
grst.progepe@ufjf.edu.br

23/11/2021

Publicação eletrônica da Relação Final de candidatos
inscritos no site de concursos públicos da UFJF https://
www.ufjf.br/concurso/selecao-de-temporarios/selecao
-docentes-temporarios/

24/11/2021

Publicação eletrônica da (s) seleção (ões) com reserva
imediata de vagas para Pessoa com Deficiência (PcD)
no
site
https://www.ufjf.br/concurso/selecao-detemporarios/selecao-docentes-temporarios/

25/11/2021

Publicação eletrônica da Banca Examinadora Inicial no
site previsto no Anexo 01 de cada seleção.

26/11/2021

Arguição de impedimento de membro(s) da Banca
Examinadora inicial, por meio do preenchimento do
Anexo 03, a ser encaminhado para o e-mail previsto no
Anexo 01 de cada seleção.

29/11/2021

Publicação eletrônica da Banca Examinadora Final no
site previsto no Anexo 01 de cada seleção.

30/11 a 06/12/2021

Realização da primeira etapa da fase de julgamento
composta pela Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional.

08/12/2021

Publicação eletrônica do Resultado da primeira etapa
da fase de julgamento composta pela Prova de
Memorial e Projeto de Atuação Profissional no site
previsto no Anexo 01 de cada seleção.

09/12/2021

Publicação eletrônica do ato de convocação,
estabelecendo a ordem, data, horário, endereço
eletrônico e o ponto programa sorteado para a
realização da segunda etapa da fase de julgamento
composta pela Prova Didática no site previsto no
Anexo 01 de cada seleção.

10/12/2021

Realização da segunda etapa da fase de julgamento
composta pela Prova Didática realizada de forma
online por meio do endereço eletrônico publicado.

14/12/2021

Publicação do Resultado do Processo Seletivo no site
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previsto no Anexo 01 de cada seleção.
15/12/2021

Interposição de Recurso ser encaminhado para o email previsto no Anexo 01 de cada seleção.

A partir do dia
16/12/2021

Respostas aos recursos e Publicação de novos
Resultados no site previsto no Anexo 01 de cada
seleção, somente se houver alteração.

1.3. Este edital será publicado no Diário Oficial da União (DOU) e, também, será
disponibilizado no(s) endereço(s) eletrônico(s) de cada seleção previsto(s) no Anexo
01.
1.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os
comunicados referentes ao Processo Seletivo Simplificado, bem como de todos os atos
e informações específicas de cada seleção que forem publicados no(s) endereço (s)
eletrônico(s) previsto(s) no Anexo 01.
1.5. É facultado à UFJF propor aos candidatos aprovados e excedentes ao número de
vagas imediatas ofertadas neste edital, a contratação para atuação em outras
Unidades Acadêmicas ou Departamentos nos quais exista vaga na área em que se deu
sua habilitação e classificação no Processo Seletivo Simplificado.
1.6. A definição da área/subárea de conhecimento do Processo Seletivo não determina
ou vincula a atuação do professor, após o ingresso, à área específica ou disciplina(s) no
âmbito do Departamento ou Unidade Acadêmica.
1.6.1. Nos limites legais, o Departamento poderá atribuir atividades acadêmicas de
áreas e subáreas correlatas.
1.7. A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno,
inclusive aos finais de semana, nos termos da lei e de acordo com as necessidades da
instituição para atendimento de demandas presenciais, semipresenciais ou remotas.
1.8. A verificação de áreas, subáreas ou especialidade do conhecimento de requisitos
de titulação, na fase de contratação, quando necessário, terá como referência a
classificação das Áreas do Conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), vigentes na data de publicação do Edital do
Processo Seletivo Simplificado.
1.9. A contratação dos candidatos aprovados vincula-se aos limites estabelecidos pelo
Ministério da Educação e Ministério da Economia nos bancos de professor-equivalente
e pela Lei Orçamentária Anual.
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1.9.1. Em caso de inexistência de disponibilidade orçamentária ou financeira, as
seleções estabelecidas neste edital poderão ser anuladas a qualquer tempo.
1.9.2. Em caso de inexistência de disponibilidade orçamentária ou financeira, as
contratações de candidatos aprovados por este edital poderão ser
anuladas/canceladas a qualquer tempo.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
2.1. O período de inscrição encontra-se previsto no item 1.2 deste edital, o qual deverá
ser observado pelo candidato.
2.2. As inscrições serão realizadas online por meio do preenchimento das informações
constantes do Formulário de Requerimento de Inscrição (FRI) o qual deverá ser
observado pelos candidatos sob pena de não efetivação da inscrição.
2.2.1. Não serão aceitas inscrições por e-mail ou entregue pessoalmente ou por
correios.
2.3. Durante o período de inscrição é de exclusiva responsabilidade do candidato:
2.3.1. Acessar o link de inscrição disponível no site de concursos públicos da UFJF
https://www.ufjf.br/concurso/selecao-de-temporarios/selecao-docentes-temporarios/
2.3.2. Ler com atenção as informações e as disposições estabelecidas neste edital;
2.3.3. Preencher eletronicamente os campos do Formulário de Requerimento de
Inscrição (FRI) com os dados e informações solicitadas.
2.3.4. Realizar o upload dos documentos solicitados, sendo de exclusiva
responsabilidade do candidato atentar para as suas condições de acesso, legibilidade,
tamanho e outras condições estabelecidas neste edital ou no FRI, inclusive os relativos
a(o):
a) Laudo médico para candidato interessado em concorrer às vagas que forem (ou que
futuramente vierem a ser) destinadas a pessoas com deficiência;
b) Documento Único, devidamente identificado e contendo no máximo 12 (doze)
páginas, encaminhado em Formato PDF, Fonte Arial ou Times New Roman, tamanho
12, espaçamento simples, do qual deverá constar o Memorial e o Projeto de Atuação
Profissional.
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2.3.4.1. Os candidatos deverão realizar os procedimentos de inscrição no período
estabelecido no item 1.2, sendo vedada a complementação de informação e/ou
documentação em período posterior.
2.3.4.2. Durante o período de inscrição, o candidato poderá alterar a sua inscrição já
realizada na respectiva seleção podendo editar dados ou informações fornecidas ou
ainda enviar arquivos.
2.3.4.3. Em caso de alteração da inscrição é de exclusiva responsabilidade do
candidato se atentar para o preenchimento dos campos, bem como por realizar,
novamente, o upload de todos os arquivos.
2.3.4.4. A UFJF não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por
motivo decorrente de falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de
comunicação da internet, bem como por outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a referida inscrição.
2.3.4.5. O candidato deverá no ato da inscrição preencher um endereço de e-mail
válido e acessível sob pena de não realização da inscrição.
2.3.4.6. Após a realização da inscrição, será encaminhado e-mail automático de
confirmação para o endereço eletrônico fornecido contendo o número de inscrição,
sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acessá-lo e conferir as informações
durante o período de inscrições.
2.3.4.7. Após realizar a inscrição, não será possível o candidato efetuar outra inscrição
para a mesma seleção, podendo somente alterá-la observando as demais regras
estabelecidas, em especial o item 2.3.4.3 deste edital.
2.4. Não será cobrada taxa de inscrição no presente Processo Seletivo Simplificado.
2.5. A inscrição implica o compromisso tácito por parte do candidato em aceitar as
condições estabelecidas para a realização do Processo Seletivo Simplificado fixadas
neste edital e nos demais atos normativos, dos quais não poderá ser alegado
desconhecimento.
2.6. A qualquer tempo, poderão ser anuladas as inscrições, as provas, e a contratação
do candidato, se constatada falsidade em qualquer informação ou documento e/ou
qualquer irregularidade nas provas ou em documentos apresentados, ou em situações
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que caracterizem vício na realização do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo da
responsabilização criminal a ser apurada pelos órgãos competentes.
2.6.1. Todas as documentações/informações apresentadas relativas a este edital,
inclusive aquelas relativas à inscrição, serão arquivadas na Unidade
Acadêmica/Departamento e, a qualquer momento, a UFJF poderá requisitar a
apresentação, inclusive presencial, de documentos originais para comprovação, sob
pena de não efetivação/exclusão da inscrição ou, ainda, de rescisão contratual com
justa causa e sem direito a indenização.
2.7. Após o período de realização de inscrições, de acordo com o cronograma
estabelecido no item 1.2, será publicada a Relação Preliminar de candidatos inscritos,
da qual conterá a lista nominal dos candidatos que efetuaram a inscrição na respectiva
seleção.
2.7.1. A publicação da Relação Preliminar de candidatos inscritos não significa que os
documentos enviados pelos candidatos estão em condições de legibilidade ou de
acesso, uma vez que os respectivos somente serão analisados pela Banca Examinadora
no período previsto para a avaliação, sendo, portanto, de exclusiva responsabilidade
do candidato, atentar, no ato de inscrição, para as condições do arquivo conforme
previsto no item 2.3 e seus subitens.
2.8. Caberá recurso em face da Relação Preliminar de inscritos, o qual será
encaminhado para o e-mail grst.progepe@ufjf.edu.br, não sendo possível, neste
momento, a complementação e/ou substituição de documentos e informações
fornecidos no ato da inscrição.
2.8.1. Os recursos deverão ser feitos mediante o preenchimento do Anexo 02 e
encaminhados observando o prazo estabelecido no cronograma previsto no item 1.2.
2.8.2. Para fins de análise dos recursos poderá ser consultado o órgão técnico
competente pela gestão do conhecimento organizacional e tecnologia de informação
da UFJF.
2.8.2.1. A decisão de órgão da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas constitui ato
irrecorrível.
2.8.3. Após a análise e decisão dos recursos, será publicada a Relação Final de
candidatos inscritos no(s) site(s) https://www.ufjf.br/concurso/selecao-detemporarios/selecao-docentes-temporarios/
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2.8.3.1. A publicação da Relação Final de candidatos inscritos não significa que os
documentos enviados pelos candidatos estão em condições de legibilidade ou de
acesso, uma vez que os respectivos somente serão analisados pela Banca Examinadora
no período previsto para a avaliação, sendo, portanto, de exclusiva responsabilidade
do candidato, atentar, no ato de inscrição, para as condições do arquivo conforme
previsto no item 2.3 e seus subitens.
3. RESERVA DE VAGAS
3.1. DA RESERVA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1.1. As pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes
são facultadas pelo art. 37, VIII, da Constituição Federal de 1988 e pelo art.1º do
Decreto nº 9.508/2018, têm assegurado o direito de se inscrever nos Processos
Seletivos Simplificados, em igualdade de condições com os demais candidatos, no que
se refere ao processo avaliativo, aos critérios de aprovação, e à nota mínima exigida
para todos os demais candidatos, desde que a deficiência de que são portadoras seja
compatível com as atribuições da função.
3.1.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas
categorias discriminadas no Art. 2º da Lei nº 13.146/2015, Art. 4º do Decreto nº
3.298/1999, Decreto nº 10.654/2021 bem como na Súmula 377, do STJ e no § 1º, do
Art. 1º, da Lei nº 12.764/2012.
3.1.3. O candidato com deficiência inscrito, aprovado e convocado estará sujeito à
avaliação da compatibilidade, por equipe multiprofissional, da deficiência que possui
com o desenvolvimento das atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão as
quais deverão atender as demandas institucionais e poderão ser desenvolvidas de
forma presencial, semipresencial ou remota.
3.1.4. Das vagas imediatas previstas neste edital serão ofertadas, prioritariamente,
para a reserva 10% (dez por cento), conforme previsto no Art.1º, §1º do Decreto nº
9.508/2018.
3.1.4.1 Observadas as demais disposições, caso a aplicação do percentual previsto no
item 3.1.4 deste edital resulte em quantitativo fracionado, o número da reserva
imediata de vaga(s) para pessoas com deficiência será aumentado para o primeiro
número inteiro subsequente.
3.1.4.2. As vagas imediatas previstas neste edital que serão ofertadas,
prioritariamente, para a reserva à Pessoa com Deficiência serão sorteadas dentre
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aquelas seleções previstas no Anexo 01 que tiverem na Relação Final de candidatos
inscritos, pelo menos 01 (um) candidato inscrito nesta condição.
3.1.4.3. O sorteio será realizado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e será
publicado de acordo com o cronograma previsto no item 1.2 e será gravado para fins
de registro e comprovação de sua lisura.
3.1.4.3.1. O sorteio de cada vaga a ser ofertada de forma prioritária será realizado
considerando o número da respectiva seleção que teve candidato com deficiência
inscrito.
3.1.4.3.2. A seleção sorteada, independentemente de seu quantitativo de vagas, será
excluída dos sorteios sucessivos, se houver.
3.1.4.3.3. Não haverá sorteio caso o número de vagas destinadas à reserva para
pessoa com deficiência seja igual ou superior ao número de candidatos inscritos nesta
condição constante da Relação Final. Neste caso, a reserva incidirá automaticamente
sobre as seleções que possuírem pelo menos 1 (um) candidato inscrito na condição de
pessoa com deficiência.
3.1.5. Observadas as ofertas prioritárias imediatas previstas no item 3.1.4, a
convocação dos candidatos, em cada uma das seleções previstas no Anexo 01, dar-seá, considerando a lista de candidatos aprovados e a ordem de classificação específica
em cada uma das seleções, tendo como referência a seguinte tabela:
Ordem de convocação de Tipo de vaga
candidatos aprovados na
respectiva seleção.

Ordem de convocação de
candidatos aprovados na
respectiva seleção.

Tipo de vaga

1ª

Ampla

11ª

Pessoa
com
deficiência (PcD)

2ª

Ampla

12ª

Ampla

3ª

Ampla

13ª

Ampla

4ª

Ampla

14ª

Ampla

5ª

Pessoa com 15ª
deficiência
(PcD)

Ampla

6ª

Ampla

16ª

Ampla

7ª

Ampla

17ª

Ampla
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8ª

Ampla

18ª

Ampla

9ª

Ampla

19ª

Ampla

10ª

Ampla

20ª

Ampla

3.1.6. No ato da inscrição, o candidato interessado em concorrer às vagas que forem
(ou que futuramente vierem a ser) destinadas a pessoas com deficiência deverá fazer
expressa opção a respeito e anexar a via original do Laudo Médico, somente em língua
portuguesa, emitido até 03 (três) meses antes da data de início do período de
inscrição, que deverá conter, de forma legível:
a) a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável
causa da deficiência;
b) o nome do Médico e seu número de inscrição no respectivo Conselho Regional.
3.1.6.1. O candidato que, no ato da inscrição, não se declarar Pessoa com Deficiência
e/ou não encaminhar a documentação solicitada no item 3.1.6. perderá a prerrogativa
de concorrer na condição de candidato com deficiência.
3.1.7. Caso exista mais de um candidato com deficiência aprovado para a(s) vaga(s)
prioritária (s) destinada (s) à reserva para a(s) pessoa(s) com deficiência ou para
aquela(s) que vier(em) a surgir durante o prazo de validade, o preenchimento dessa(s)
vaga(s) observará a ordem de classificação da respectiva seleção.
3.1.8. Observadas as demais disposições, fica estabelecido que a(s) vaga(s)
destinada(s) à reserva imediata, se houver, será(ão) destinada(s) ao(s) candidato(s)
declarado(s) pessoa com deficiência, aprovado(s) na respectiva seleção, ainda que a
sua nota final seja inferior à(s) nota(s) dos demais candidatos.
3.1.9. Observadas as demais disposições, fica estabelecido que a convocação para
vaga(s) remanescente(s), observada a classificação de cada uma das seleções previstas
no Anexo 01, que poderão surgir durante a sua validade, também observará o
percentual mínimo estabelecido no item 3.1.4.
3.1.10. Posteriormente à realização do processo seletivo, caso haja convocação de
candidatos com deficiência aprovados visando à contratação, esses serão submetidos a
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avaliação por equipe multiprofissional da Unidade SIASS/PROGEPE da UFJF, que terá
decisão final.
3.1.10.1. Os candidatos convocados para avaliação pela equipe multiprofissional a que
se refere o item 3.1.10 deverão comparecer presencialmente munidos de documento
oficial de identificação com foto e comprovação da deficiência mediante apresentação
de Laudo Médico original, somente em língua portuguesa, emitido até 03 (três) meses
antes da convocação, que deverá conter, de forma legível:
a) a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável
causa da deficiência;
b) o nome do Médico e seu número de inscrição no respectivo Conselho Regional.
3.1.10.2. A avaliação a ser realizada pela Unidade SIASS/PROGEPE da UFJF, a que se
refere o item 3.1.10, verificará se a deficiência se enquadra no Art. 2º da Lei nº
13.146/2015, Art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, Decreto nº 10.654/2021, bem como
na Súmula 377, do STJ e no § 1º, do Art. 1º, da Lei nº 12.764/2012, assim como, se há
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições da função temporária a ser
ocupada, sobretudo no que concerne ao desenvolvimento das atividades relacionadas
ao ensino, pesquisa e extensão as quais deverão atender as demandas institucionais e
poderão ser desenvolvidas de forma presencial, semipresencial ou remota.
3.1.10.2.1. O procedimento de avaliação que trata o item 3.1.10 observará ainda as
seguintes disposições:
a) a data e o horário para que o candidato com deficiência se apresente para o exame
constará do ato de convocação; se o candidato não comparecer no prazo estipulado,
será excluído da lista de reserva de vagas para pessoas com deficiência;
b) a avaliação de que trata o presente item terá caráter terminativo;
c) não haverá segunda chamada para esta avaliação, em qualquer caso;
d) verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições, o candidato será
eliminado do certame;
3.1.10.2.1.1. Será eliminado do processo seletivo, salvo se, possuir nota na primeira
etapa do processo seletivo simplificado com valor igual ou superior ao do último
candidato aprovado e classificado nesta etapa na Ampla Concorrência, o candidato:
a) que se ausentar do procedimento previsto no item 3.1.10; ou
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b) cuja deficiência não se fizer constatada na forma do Art. 2º da Lei nº 13.146/2015,
Art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, Decreto nº 10.654/2021, bem como na Súmula 377,
do STJ e no § 1º, do Art. 1º, da Lei nº 12.764/2012.
3.1.11. As vagas que não forem ocupadas por falta de candidatos deficientes, ou por
reprovação no respectivo processo seletivo, ou na avaliação por equipe
multiprofissional, serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância
à ordem classificatória dos aprovados em cada seleção.
4. DA BANCA EXAMINADORA E ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO
4.1. O processo seletivo simplificado para contratação de Professor Substituto será
realizado por Banca Examinadora, designada pelo respectivo Departamento, composta
por 3 (três) docentes, ainda que inativos.
4.2. A composição inicial da Banca Examinadora da seleção será divulgada na data
estabelecida no cronograma e no(s) site(s) previsto(s) no Anexo 01 deste edital.
4.3. É vedada a participação, nas Bancas Examinadoras, de cônjuge, companheiro ou
parente colateral por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau de candidato
constante da Relação Final de inscritos.
4.3.1. Caberá arguição de impedimento em face da composição inicial da Banca
Examinadora, com base no item 4.3, no prazo estipulado no item 1.2.
4.3.1.1. A arguição deverá ser realizada por meio do preenchimento do Anexo 03
deste edital e ser enviada para o e-mail previsto no Anexo 01 de acordo com a
respectiva seleção.
4.3.2. Uma vez recebida a arguição de impedimento a que se refere o item 4.3.1, o
Chefe do respectivo Departamento analisará o pedido e decidirá, de forma irrecorrível,
quanto à existência de hipótese de impedimento prevista no item 4.3.
4.4. Caso seja verificado o impedimento, nos termos do item 4.3, caberá ao
Departamento proceder a substituição do(s) respectivo(s) membro(s) impedido(s), não
podendo o(s) substituto(s) incorrer nas hipóteses de impedimento.
4.5. Os membros da Banca Examinadora que estejam sujeitos às restrições
mencionadas no item 4.3 deverão comunicar o fato ao Departamento e se abster de
participar do Processo Seletivo Simplificado.
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4.6. Após o procedimento de arguição de impedimento, será publicado no(s) site(s)
previsto(s) no Anexo 01 e no prazo estabelecido no cronograma (item 1.2), a Banca
Examinadora Final, a qual procederá à avaliação dos candidatos na fase de julgamento
do processo seletivo simplificado.
5. DA FASE DE JULGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1.1. Em caráter excepcional e tendo em vista o cenário atual de pandemia e a
necessidade temporária de excepcional interesse público, a Fase de Julgamento, de
mérito acadêmico, do processo seletivo publicado neste edital compreenderá as
seguintes etapas:
5.1.2. PRIMEIRA ETAPA: Prova de Memorial e Projeto de Atuação Profissional (PMPAP)
de caráter eliminatório e classificatório; e,
5.1.3. SEGUNDA ETAPA: Prova Didática (PD) de caráter eliminatório e classificatório.
5.2. PRIMEIRA ETAPA - PROVA DE MEMORIAL E PROJETO DE ATUAÇÃO
PROFISSIONAL – PMPAP
5.2.1. No Memorial, o candidato deve:
a) primeiramente, citar, de forma objetiva, a sua formação no nível de graduação e
pós-graduação (lato e stricto sensu), informando a (s) titulação (s) que possui, de
acordo com o previsto no Anexo 01 do Edital, bem como a instituição e programa em
que obteve as respectivas titulações;
b) em seguida, descrever e analisar as atividades e experiências relevantes de ensino,
pesquisa, extensão, cultura, inovação, gestão e/ou internacionalização por ele
desenvolvidas, de forma discursiva e contextualizada, incluindo sua produção científica
e outras atividades, individuais ou coletivas, relacionadas à sua trajetória acadêmicoprofissional, sobretudo na área de conhecimento da respectiva seleção.
5.2.2. No Projeto de Atuação Profissional o candidato deverá, observando a área de
conhecimento da respectiva seleção, desenvolver os seguintes elementos:
a) Proposta de atuação, a ser desenvolvida na UFJF, contemplando atividades:
1- de Ensino;
2 – de Pesquisa; e,
3- de Extensão.
a serem desenvolvidas na UFJF;
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b) Justificativas, objetivos e referências relacionados a cada uma das atividades
inerentes à proposta de atuação; e
c) Resultados e desdobramentos esperados para cada uma das atividades propostas.
5.2.3. Em seleções para substituição de Professor do Magistério Superior, nos termos
do Anexo 01 deste edital, o Projeto de Atuação Profissional deverá conter proposta de
atuação no nível de graduação.
5.2.4. Em seleções para substituição de Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, nos termos do Anexo 01 deste edital, o Projeto de Atuação Profissional
deverá conter proposta de atuação no ensino fundamental e/ou no ensino médio, de
acordo com a área de conhecimento da respectiva seleção (Anexo 01).
5.2.5. Nos termos do item 2.3.4 deste edital, no ato da inscrição o candidato deverá
realizar o upload de documento único, devidamente identificado e contendo no
máximo 12 (doze) páginas, do qual deverá constar tanto o Memorial, quanto o Projeto
de Atuação Profissional, tal documento será avaliado pela Banca Examinadora tendo
como referência os seguintes critérios e parâmetros de pontuação:
Critérios Avaliativos

Parâmetros de
Pontuação

a) O Memorial possui linguagem e estrutura adequadas; cita De 0 (zero) a 20
expressamente a formação no nível de graduação e pós- (vinte) pontos
graduação (lato e stricto sensu) e configura-se como um relato
contextualizado e reflexivo acerca das atividades que integram a
trajetória acadêmico-profissional do candidato; seu teor
contempla informações completas e precisas sobre o itinerário
percorrido, experiências, produção científica e há articulação
com a área de conhecimento da respectiva seleção.
b) O Projeto de Atuação Profissional possui linguagem, De 0 (zero) a 20
estrutura e referências adequadas, abordando atividades de (vinte) pontos
ensino, de pesquisa e de extensão a serem desenvolvidas na
UFJF, sobretudo na área de conhecimento da respectiva
seleção, bem como justificativas, objetivos, resultados e
desdobramentos.
c) Articulação entre a trajetória descrita no Memorial e as De 0 (zero) a 30
propostas estabelecidas no Projeto de Atuação Profissional (trinta) pontos
evidenciando e justificando a possível atuação no âmbito da
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UFJF sobretudo na área de conhecimento da respectiva seleção.
d) Assertividade, adequada fundamentação, conhecimento De 0 (zero) a 30
sólido, capacidade de síntese no Memorial e Projeto de Atuação (trinta) pontos
Profissional.
Pontuação Total da Prova de Memorial e Projeto de Atuação
Profissional (a+b+c+d)

De 0 (zero) a 100
(cem) pontos

5.2.6. Será atribuída nota 0 (zero) nesta etapa ao candidato cujo documento único
contendo o Memorial e o Projeto de Atuação Profissional não for enviado e recebido
no ato da inscrição conforme previsto no item 2.3.4, sendo, portanto, reprovado nesta
etapa.
5.2.7. Caso o documento único que contenha o Memorial e o Projeto de Atuação
Profissional não atinja ou ultrapasse o limite de 12 (doze) páginas, observando o que
estabelece o item 2.3.4, poderá haver penalização na pontuação atribuída de acordo
com o julgamento da Banca Examinadora, considerando os critérios de avaliações
constantes do item 5.2.5.
5.2.8. A Nota da Prova de Memorial e Projeto de Atuação Profissional individual
(NPMPAPi) de cada candidato será calculada da seguinte maneira:
a) Inicialmente, será calculada a nota atribuída por cada examinador, por meio da
soma do total de pontos obtidos, de acordo com os critérios avaliativos e parâmetros
previstos no item 5.2.5.
b) Após o cálculo da nota atribuída por cada examinador, essas serão somadas, e,
posteriormente será realizada a média aritmética das respectivas, com
arredondamento para décimos.
𝑁𝑃𝑀𝑃𝐴𝑃𝑖 =

NE 1+ NE2+ NE 3
3

Onde: NPMPAPi: Nota da Prova de Memorial e Projeto de Atuação Profissional
individual ;
NE1: Nota atribuída pelo Examinador 1;
NE2: Nota atribuída pelo Examinador 2;
NE3: Nota atribuída pelo Examinador 3.
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5.2.8.1. O arredondamento dar-se-á para mais, quando o dígito subsequente for igual
ou superior a 05 (cinco); o arredondamento dar-se-á para menos quando o dígito
subsequente for inferior a 05 (cinco).
5.2.9. Somente será aprovado na Prova de Memorial e Projeto de Atuação Profissional,
o candidato que obtiver NPMPAPi igual ou superior a 70 (setenta).
5.2.10. Somente serão classificados para a segunda etapa do processo seletivo os
candidatos que obtiverem NPMPAPi igual ou superior a 70 (setenta) e que estiverem
classificados dentro dos limites estabelecidos nos itens 5.2.10.1 e 5.2.10.2.
5.2.10.1. Para candidatos que se inscreveram apenas para a Ampla Concorrência
somente serão classificados para a realização da segunda etapa os candidatos
aprovados nas 5 (cinco) primeiras posições de classificação, sendo considerado
aprovados todos aqueles empatados na quinta colocação.
5.2.10.2. Para candidatos que se inscreveram manifestando interesse em concorrer na
condição da reserva de vagas somente serão classificados para a realização da segunda
etapa os candidatos aprovados nas 5 (cinco) primeiras posições de classificação,
sendo considerado aprovados todos aqueles empatados na quinta colocação.
5.2.11. Os candidatos que não obtiverem nota NPMPAPi igual ou superior a 70
(setenta), bem como aqueles não classificados dentro dos limites estabelecidos nos
itens 5.2.10.1, ou 5.2.10.2 serão considerados reprovados na Prova de Memorial e
Projeto de Atuação Profissional e serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado.
5.3. SEGUNDA ETAPA - PROVA DIDÁTICA (PD)
5.3.1. Somente os candidatos aprovados e classificados na primeira etapa serão
convocados para a realização da segunda etapa - Prova Didática mediante ato a ser
publicado no endereço eletrônico estabelecido no Anexo 01 da respectiva seleção de
acordo com o cronograma previsto no item 1.2.
5.3.2. A ordem para a realização da Prova Didática pelos candidatos classificados para
a segunda etapa dar-se-á mediante sorteio aleatório que será gravado e
posteriormente as informações serão publicadas no endereço eletrônico estabelecido
no Anexo 01 da respectiva seleção de acordo com o cronograma previsto no item 1.2.
5.3.2.1. O primeiro candidato sorteado realizará a Prova Didática com precedência em
relação ao segundo e assim sucessivamente.
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5.3.3. A Prova Didática, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada
individualmente e, excepcionalmente, devido ao cenário atual de pandemia COVID-19,
ocorrerá de forma remota e síncrona e consistirá em preleção, com duração de 30
(trinta) minutos, que terá por tema 1 (um) ponto escolhido mediante sorteio dentre
aqueles pontos programas estabelecidos no Anexo 01.
5.3.3.1. Para a realização da Prova Didática estará disponível apenas recursos virtuais
de apresentação da plataforma eletrônica utilizada, sendo de exclusiva
responsabilidade do candidato:
a) ter acesso à internet por meio de equipamento eletrônico com capacidade técnica
para a realização da Prova Didática de forma virtual e síncrona;
b) possuir equipamento eletrônico de transmissão e recepção de áudio e vídeo de
forma síncrona;
c) dispor de local que permita a realização da prova de forma individual e sem o auxílio
ou interferência de terceiros, quanto à execução da Prova Didática;
d) atentar para o formato, conteúdo e condição de acesso, visualização e legibilidade
de eventual material apresentado na Prova Didática;
e) atentar para ordem, data, horário e ponto programa para a realização da Prova
Didática.
5.3.3.2. Durante a realização da Prova Didática é vedado ao candidato, sob pena de
eliminação:
a) comunicar-se com terceiro, senão com membros da Banca Examinadora e pessoal
de apoio porventura autorizado;
b) ausentar-se do ambiente físico onde estiver realizando a Prova Didática sem
autorização da Banca Examinadora;
c) trajar-se de forma inadequada para a realização de um processo seletivo
simplificado que visa à contratação de professor substituto que desempenhará ações
de ensino, pesquisa e extensão, não sendo exigidos trajes formais, sociais ou de gala,
mas sendo vedada a participação de pessoas sem vestes ou com vestes impróprias
para a ocasião;
d) dirigir-se de forma desrespeitosa, agressiva, intimidatória, antiética ou de forma
antijurídica aos membros da Banca Examinadora ou pessoal de apoio;
e) praticar qualquer ato ilícito ou tentar burlar a lisura do processo seletivo, sob pena
de encaminhamento à autoridade competente para apuração de eventual
responsabilidade administrativa, civil e criminal.
5.3.4. A UFJF não se responsabiliza, em hipótese alguma, por questões fortuitas ou
problemas de ordem técnica ou tecnológica que o candidato enfrente antes ou
durante a realização da Prova Didática, tais como: falha, ausência ou oscilação de
fornecimento de energia elétrica, conectividade com a internet, congestionamento de
linhas, funcionamento de equipamentos de transmissão de áudio ou de vídeo, bem
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como incompatibilidades entre sistemas e outros de natureza diversa que possam
interferir ou impedir a realização da Prova Didática do candidato.
5.3.4.1 Em hipótese alguma haverá segunda chamada para a realização da Prova
Didática, sendo eliminado o candidato que não acessar o ambiente virtual para a
realização da Prova Didática na data e horário estabelecidos, havendo uma tolerância
máxima de 10 (dez) minutos de atraso do candidato.
5.3.4.1.1. No caso de atraso do candidato nos limites estabelecidos no item 5.3.4.1,
não será concedido tempo adicional para a realização da Prova Didática, a qual será
interrompida quando transcorridos 35 (trinta e cinco) minutos do horário estabelecido
para seu início.
5.3.4.1.2. Transcorrida a tolerância máxima de 10 (dez) minutos a que se refere o item
5.3.4.1. sem que o candidato tenha acessado o ambiente virtual, será atribuída nota 0
(zero) sendo, portanto, reprovado e eliminado do processo seletivo.
5.3.4.2. A Prova Didática não será adiada, tampouco será concedido tempo adicional
para a sua realização, devendo a respectiva ser interrompida, pela Banca Examinadora,
quando transcorrer o tempo máximo de 35 (trinta e cinco) minutos nos termos do item
5.3.8.1.
5.3.5. O sorteio do ponto programa objeto da Prova Didática será realizado de forma
aleatória e será gravado para fins de registro.
5.3.6. O ponto sorteado será publicado, conforme cronograma estabelecido no item
1.2 no endereço eletrônico da respectiva seleção previsto no Anexo 1.
5.3.7. Recomenda-se ao candidato acessar o endereço eletrônico para a realização da
sua Prova Didática com 5 (cinco) minutos de antecedência do horário estabelecido
para a realização de sua apresentação e identificação, devendo, para tanto, exibir por
meio de sua câmera o Documento Oficial de Identificação com foto para fins de
registro.
5.3.7.1. São considerados Documentos de identificação: as carteiras, cédulas ou
documentos de identidade expedidos por órgãos públicos autorizados; Passaporte,
Carteira Nacional de Habilitação – CNH (com foto); carteira de trabalho com foto
digitalizada, carteiras expedidas por ordens ou conselhos criados por lei federal ou
controladores do exercício profissional, desde que contenham foto, o número de
identidade que lhes deu origem e a impressão digital. A Carteira de Estrangeiro ou
Passaporte Visado são documentos válidos para candidato estrangeiro.
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5.3.7.2. O candidato que não acessar o endereço eletrônico para a realização da sua
Prova Didática com 5 (cinco) minutos de antecedência nos termos do item 5.3.7 não
será eliminado do processo seletivo, no entanto, não será concedido tempo adicional
para a realização da Prova Didática, caso este seja despendido com procedimentos
relativos à apresentação e identificação prévia.
5.3.8. A inobservância da duração de 30 (trinta) minutos da Prova Didática não
constitui, por si só, fator de eliminação de candidato, podendo a Banca Examinadora
despontuar o candidato nos critérios avaliativos.
5.3.8.1. A preleção oral será interrompida, pela Banca Examinadora, quando o
candidato atingir o tempo de 35 (trinta e cinco) minutos, sob pena de eliminação do
Processo Seletivo caso não encerre sua apresentação.
5.3.8.1.1. Após o encerramento da apresentação, a Banca Examinadora poderá realizar
questionamentos ao candidato, não podendo ultrapassar 15 (quinze) minutos.
5.3.9. A avaliação da Prova Didática será realizada pela Banca Examinadora e
observará os seguintes critérios avaliativos e parâmetros de pontuação:
Critérios avaliativos

Parâmetros de
Pontuação
a) Conhecimento sobre o tema, em especial quanto aos De 0 (zero) a 20 (vinte)
seus aspectos essenciais e à sua atualidade em relação ao pontos
estado da arte da área de conhecimento objeto do
Processo Seletivo.
b) Adequada distribuição e sistematização dos assuntos e/ De 0 (zero) a 20 (vinte)
ou tópicos específicos pertinentes ao tema, bem como pontos
adequado aproveitamento do tempo da preleção.
c) Capacidade de análise e de síntese;
De 0 (zero) a 20 (vinte)
pontos
d) Capacidade de expressão, segurança e clareza na De 0 (zero) a 20 (vinte)
exposição do tema, considerando também o uso pontos
adequado da linguagem;
e) Domínio e utilização eficiente dos recursos didáticos.
De 0 (zero) a 20 (vinte)
pontos
Total (a+b+c+d+e)
De 0 (zero) a
100 (cem) pontos.
5.3.10. Considerando o cenário atual de pandemia, os candidatos serão avaliados de
forma remota pela Banca Examinadora.
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5.3.11. A Prova Didática de cada candidato será gravada e a mídia eletrônica contendo
a gravação será arquivada de forma física e/ou digital na respectiva Unidade
Acadêmica.
5.3.11.1. O candidato participante deste processo seletivo não poderá opor-se à
gravação da Prova Didática sob pena de eliminação do processo seletivo simplificado.
5.3.11.2. O candidato poderá solicitar cópia da gravação somente de sua própria Prova
Didática individual, sendo vedada a concessão de cópia de gravação de Prova Didática
realizada por outro candidato.
5.3.11.3 A Banca Examinadora poderá utilizar da gravação da Prova Didática para
todos os fins legais e legítimos, inclusive para fins avaliativos caso seja necessário.
5.3.12. Somente poderá participar da realização da Prova Didática o candidato
avaliado, os membros da Banca Examinadora e colaboradores que eventualmente
estiverem prestando apoio operacional.
5.3.13. Durante a realização da segunda etapa do Processo seletivo simplificado é
vedado ao candidato assistir a Prova Didática dos demais.
5.3.14. A Nota da Prova Didática individual (NPDi) de cada candidato será calculada da
seguinte maneira:
a) Inicialmente, será calculada a nota atribuída por cada examinador, por meio da
soma do total de pontos obtidos, de acordo com os critérios avaliativos e parâmetros
previstos no item 5.3.9.
b) Após o cálculo da nota atribuída por cada examinador, essas serão somadas, e,
posteriormente será realizada a média aritmética das respectivas, com
arredondamento para décimos.
𝑁𝑃Di =

NE 1+ NE 2+ NE 3
3

Onde: NPDi: Nota da Prova Didática individual;
NE1: Nota atribuída pelo Examinador 1;
NE2: Nota atribuída pelo Examinador 2;
NE3: Nota atribuída pelo Examinador 3.
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5.3.14.1. O arredondamento dar-se-á para mais, quando o dígito subsequente for igual
ou superior a 05 (cinco); o arredondamento dar-se-á para menos quando o dígito
subsequente for inferior a 05 (cinco).
5.3.15. Somente será aprovado na Prova Didática, o candidato que obtiver NPDi igual
ou superior a 70 (setenta).
5.4. DA NOTA FINAL, DA CLASSIFICAÇÃO E DO DESEMPATE
5.4.1. Observados os critérios avaliativos, os parâmetros de pontuação e a forma de
cálculo da nota de cada prova, a Banca Examinadora atribuirá a cada candidato uma
Nota Final Classificatória (NFC), que será calculada por meio da média aritmética da
Nota da Prova de Memorial e Projeto de Atuação Profissional individual e da Nota da
Prova Didática individual.
NFC =

NPMPAPi + NPDi
2

Onde:
NFC: Nota Final Classificatória
NPMPAPi: Nota da Prova de Memorial e Projeto de Atuação Profissional individual
NPDi: Nota da Prova Didática individual
5.4.2. O Resultado da(s) Seleção(ões) será(ão) publicado(s) em ordem decrescente da
Nota Final Classificatória no(s) site(s) previsto(s) no Anexo 01 deste edital.
5.4.3. Em caso de empate na classificação de candidatos aprovados, o desempate se
fará pela aplicação dos seguintes critérios, com a ordem de preferência pelo
candidato:
a) de idade mais elevada, no caso de candidato(s) com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos - Lei n. 10.741/2003, Arts. 1º e 27, Parágrafo Único;
b) que tiver obtido a maior nota na Prova Didática;
c) que tiver a maior idade.

6. DA REMUNERAÇÃO
6.1. A remuneração do professor contratado será paga em parcela única composta
por: Vencimento Básico (VB) e Retribuição por Titulação (RT), se houver a exigência do
título para a respectiva seleção no Anexo 01 deste edital.
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6.1.1. Os aprovados, no ato da admissão, serão enquadrados de acordo com a
titulação exigida como requisito básico, nos termos das Notas Técnicas nº 487/2009 e
492/2009, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sendo vedada
alteração posterior (Orientação Normativa nº 05/2009 - MP).
6.2. Tabela de Remuneração, conforme a Lei nº 12.772, de 28/12/2012, para a Carreira
de Magistério Superior (Alterada pela Lei nº 12.863, de 24/09/2013).
Vencimento Básico + Retribuição por Titulação (se exigida no Edital de Abertura)
para o Regime de 40 horas semanais
Vencimento
Retribuição por titulação em Total em
Classe Denominação Nível
Básico em R$
R$
R$
Adjunto A
Assistente A
Auxiliar

A

1

3.130,85

Doutorado
Mestrado
Especialização

2.700,36
1.174,07
469,63

5.831,21
4.304,92
3.600,48

Vencimento Básico + Retribuição por Titulação (se exigida no Edital de Abertura)
para o Regime de 20 horas semanais
Denominaçã Níve Vencimento Retribuição por titulação em
Classe
Total em R$
o
l
Básico em R$
R$
A

Adjunto A
Assistente A
Auxiliar

1

Doutorado
Mestrado
Especialização

2.236,32

1.285,89
559,08
223,63

3.522,21
2.795,40
2.459,95

6.3. Tabela de Remuneração, conforme a Lei nº 12.772, de 28/12/2012, para a
Carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (Alterada pela Lei nº 12.863,
de 24/09/2013.)
Remuneração para o Regime de 40 horas semanais
Classe

Nível

Vencimento Básico em R$

DI

1

3.130,85

Remuneração para o Regime de 20 horas semanais
Classe

Nível

Vencimento Básico em R$

DI

1

2.236,32
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6.4. Os valores da remuneração especificados nos itens 6.2 e 6.3 serão acrescidos de
auxílio-alimentação e de auxílio-transporte nos termos da legislação vigente.
6.4.1. Os valores especificados nos itens 6.2 e 6.3 e os auxílios serão atualizados de
acordo com a legislação vigente.
7. DO CONTROLE E DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
7.1. Compete à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) as atividades de controle
de regularidade formal dos atos e procedimentos em geral, culminando com a prática
dos atos, em cada seleção prevista(s) no Anexo 01, de homologação e/ou anulação
(parcial ou total) de atos ou procedimentos que porventura impliquem efetivo e
concreto prejuízo de interessado(s), incluída a própria UFJF, mediante portaria a ser
publicada no Diário Oficial da União (DOU).
7.2. O candidato poderá apresentar, de acordo com a data estabelecida no
cronograma, item 1.2, recurso estritamente por alegação de inobservância de norma
jurídica (matéria de legalidade) em face de ato que implique efetivo e concreto
prejuízo a direito subjetivo seu, a ser encaminhado para o e-mail de cada seleção
previsto no Anexo 01 deste edital, devendo conter, no mínimo:
a) a identificação do candidato;
b) os fundamentos do recurso; e
c) os pedidos.
7.2.1. O recurso interposto será encaminhado pela Unidade Acadêmica e será
analisado e decidido pela PROGEPE no prazo de 30 (trinta) dias, podendo esta PróReitoria prorrogá-lo, nos termos do Art.49 da Lei nº 9.784/1999.
7.2.2.
Na
análise
dos
recursos,
a
PROGEPE
poderá
solicitar
informações/esclarecimentos adicionais aos órgãos acadêmicos/administrativos
envolvidos.
7.3. Não caberão recursos contra atos que sejam de natureza acadêmica – como, no
caso, os atos de avaliação próprios das provas aplicadas na Fase de Julgamento – por
se tratar de matéria discricionária (de mérito administrativo-acadêmico).
7.4. Verificada, a qualquer momento, a ocorrência de fraude ou falsidade em dado,
informação ou em declarações apresentadas, a PROGEPE considerará que a exigência
não estará satisfeita, e o ato praticado será considerado sem efeito, sendo, assim,
anulado, devendo a PROGEPE dar conhecimento do fato aos órgãos competentes.
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7.5. Os atos de homologação de cada seleção serão formalizados mediante Portaria da
PROGEPE, a serem publicadas no DOU, das quais constarão também as relações dos
candidatos aprovados por ordem de classificação.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. As seleções constantes deste edital terão o prazo de validade de 01 (um) ano,
contado da data de publicação da portaria de homologação do resultado da respectiva
seleção no Diário Oficial da União.
8.2. As vagas que surgirem posteriormente, no prazo de validade da respectiva
seleção, serão preenchidas de acordo com a classificação dos candidatos aprovados.
8.3. A contratação dos candidatos aprovados vincula-se às disponibilidades
orçamentárias e financeiras, bem como aos limites estabelecidos pelos Ministérios da
Educação e da Economia nos bancos de professor-equivalente e pela Lei Orçamentária
Anual.
8.3.1. A contratação dos candidatos aprovados vincula-se, além daquilo que determina
o item 8.3, ao limite de vagas disponibilizadas em edital.
8.4. Os demais candidatos aprovados terão direito somente à observância da ordem
de sua classificação, de acordo com a portaria de homologação.
8.5. A convocação do candidato para celebração do contrato será realizada
exclusivamente por e-mail, durante o período de validade da respectiva seleção,
utilizando-se o endereço do correio eletrônico indicado pelo candidato na inscrição.
8.5.1. Os candidatos habilitados deverão manter atualizados os seus endereços
residencial e eletrônico (e-mail) junto à PROGEPE, durante o prazo de validade da
respectiva seleção.
8.5.2. O candidato convocado, nos termos do subitem 8.5, deverá responder ao e-mail
de convocação manifestando sua ciência e interesse na contratação no prazo de até 10
(dez) dias corridos.
8.5.3. O candidato que não manifestar sua ciência e interesse no prazo indicado no
subitem 8.5.2 será considerado desistente, sendo permitido à UFJF convocar o
próximo candidato classificado, se houver, ou proceder à abertura de novo processo
seletivo.
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8.5.4. A UFJF não se responsabiliza pelo não recebimento de e-mail pelo candidato,
inclusive nos casos em que a mensagem seja identificada como SPAM, seja movida
para o lixo eletrônico, ou caso o servidor de e-mail do candidato apresente qualquer
erro de ordem técnica que inviabilize o recebimento do respectivo.
8.6. A inscrição do candidato implicará aceitação das normas do Processo Seletivo
Simplificado contidas neste edital e em outros editais e comunicados eventualmente
publicados.
8.7. Observado o disposto na legislação vigente, poderão ser contratados como
Professor Substituto os servidores da Administração direta ou indireta da União, bem
como empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, desde que
comprovada compatibilidade de horário e demais requisitos legais.
8.8. Somente será realizado o contrato do candidato, se estiverem atendidos os
requisitos previstos na legislação vigente, como os do Art. 5° da Lei nº 8.112/1990 e
demais normas aplicáveis.
8.9. Os títulos e diplomas a serem apresentados deverão ser de cursos reconhecidos
pelo MEC, nos termos da legislação vigente, e, quando expedidos por instituições de
ensino estrangeiras, deverão estar reconhecidos/revalidados, conforme os §§ 2º e 3º
do art. 48, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
8.10. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo com base na Lei nº
8.745/1993 poderão ser novamente contratados, desde que já tenha decorrido 24
(vinte e quatro) meses do encerramento do contrato anterior em qualquer área do
território nacional.
8.11. Observados os Princípios da Economicidade e da Razoabilidade, bem como as
orientações normativas vigentes, facultar-se-á à UFJF, após o preenchimento das vagas
dispostas em edital e diante da eventual necessidade de provimento de novos
quantitativos de vagas, contratar candidatos aprovados em Regime de Trabalho
diverso do especificado em cada seleção.
8.12. Os candidatos contratados poderão ter seu Regime de Trabalho alterado após o
início da vigência do contrato, de acordo com o interesse institucional, a
disponibilidade financeira e orçamentária, a anuência do contratado, as orientações
dos órgãos competentes e a possibilidade operacional para a realização do ato.
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8.12.1. A alteração do Regime de Trabalho acarretará a adequação da respectiva
remuneração.
8.13. Todos os atos e as informações específicas de cada seleção serão publicadas no
(s) site (s) previsto (s) no Anexo 01 deste edital, sendo de inteira responsabilidade de
cada candidato manter-se informado sobre o andamento da seleção.
8.14. As despesas decorrentes da participação em todas as fases e em todos os
procedimentos do Processo Seletivo Simplificado correrão por conta do candidato, que
não terá direito a alojamento, alimentação, transporte e/ou ressarcimento de
despesas.
8.15. O candidato convocado deverá estar quite com as obrigações legais, apresentar a
documentação solicitada e seguir os procedimentos estabelecidos pelos órgãos da
UFJF sob pena de não efetivação da contratação.
8.16. Os atos necessários à contratação serão, em regra, presenciais devendo o
candidato convocado cumprir, de forma tempestiva, todas as exigências e orientações
dos órgãos institucionais competentes, sob pena de sua não efetivação sem qualquer
direito a indenização.
8.17. O contratado deverá apresentar-se pessoalmente e de forma imediata na UFJF,
Unidade Acadêmica ou Departamento ao qual esteja vinculado caso o ensino remoto
emergencial (ERE) seja revogado ou caso a contratante o(a) convoque, a qualquer
tempo, durante a vigência do contrato ou de suas prorrogações, ocasião a partir da
qual passará a exercer as atividades laborais de forma presencial. Devendo, nesses
casos, observar os protocolos de segurança recomendados em decorrência da
pandemia COVID-19, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro.
8.18. Considera-se para os fins deste edital o horário de Brasília como referência.
8.19. As ocorrências não previstas neste edital, os casos omissos e os casos duvidosos
serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

Renata Mercês Oliveira de Faria
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFJF
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ANEXO 01
Campus Juiz de Fora
Seleção 99
Unidade: Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Departamento: Ciências Administrativas
Processo: 23071.934200/2021-18 Vaga(s): 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Área de Conhecimento: Administração.
Provas: Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Didática.
TITULAÇÃO EXIGIDA:
 Graduação e Pós-Graduação: Graduação em Administração com mestrado em
qualquer área do conhecimento; ou Graduação em qualquer área do conhecimento
com mestrado na subárea Administração, de acordo com a tabela CAPES.
Endereço
eletrônico
para
recebimento
de
demandas
da
seleção:
departamento.cad@facc.ufjf.br
Endereço eletrônico para publicação de atos de inscrição, recursos e publicação de
informações da seleção: https://www2.ufjf.br/facc/institucional/editais/selecao-professorsubstituto/
PONTOS PROGRAMAS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA:
1. INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO
2. PRINCÍPIOS DE ADMINISTRAÇÃO
3. GESTÃO DA QUALIDADE
4. LOGÍSTICA E GESTÃO DE CADEIAS DE SUPRIMENTOS
5. PESQUISA OPERACIONAL
6. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTOQUES
7. ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES
8. GERENCIAMENTO DE PROJETOS
9. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP)
10. ABORDAGEM E FILOSOFIA LEAN
Seleção 100
Unidade: Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Departamento: Finanças e Controladoria
Processo: 23071.934277/2021-73 Vaga(s): 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
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Área de Conhecimento: Controladoria, Contabilidade Informatizada, Sistema de Informação
Contábil.
Provas: Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Didática.
TITULAÇÃO EXIGIDA:
 Graduação em: Bacharelado em Ciências Contábeis;
 Pós-Graduação em: Mestrado em qualquer área do conhecimento.
Endereço eletrônico para recebimento de demandas da seleção: secretaria.adm@facc.ufjf.br
Endereço eletrônico para publicação de atos de inscrição, recursos e publicação de
informações da seleção: https://www2.ufjf.br/facc/institucional/editais/selecao-professorsubstituto/
PONTOS PROGRAMAS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA:
1. CLASSIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
3. ORIGEM E FUNÇÕES DA CONTROLADORIA
4. O PAPEL DA CONTROLADORIA NO PROCESSO DE GESTÃO
5. O PAPEL DA CONTROLADORIA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
6. O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE
7. INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL
8. CONCEITO E ESTRUTURA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL
9. SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL E OS SEUS SUBSISTEMAS
10. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO E OS SEUS REFLEXOS NA CONTABILIDADE
Seleção 101
Unidade: Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Departamento: Finanças e Controladoria
Processo: 23071.934269/2021-95 Vaga(s): 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Área de Conhecimento: Contabilidade e Análise das Demonstrações Financeiras;
Contabilidade e Análise de Custos; Gestão Financeira e Orçamentária.
Provas: Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Didática
TITULAÇÃO EXIGIDA:
 Graduação em: Bacharelado em Administração ou Ciências Contábeis ou Economia;
 Pós-Graduação em: Mestrado em qualquer área do conhecimento.
Endereço eletrônico para recebimento de demandas da seleção: secretaria.adm@facc.ufjf.br
Endereço eletrônico para publicação de atos de inscrição, recursos e publicação de
informações da seleção: https://www2.ufjf.br/facc/institucional/editais/selecao-professorsubstituto/
PONTOS PROGRAMAS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA:
1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OBRIGATÓRIAS
2. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
3. ALAVANCAGEM FINANCEIRA E OPERACIONAL E RISCOS GERADOS
4. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS (PAYBACK, PAYBACK DESCONTADO, VALOR
PRESENTE LÍQUIDO, VALOR PRESENTE LÍQUIDO INTEGRADO, TAXA INTERNA DE RETORNO,
TAXA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA, BENEFÍCIO EQUIVALENTE E ÍNDICE DE
RENTABILIDADE)
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5. DECISÃO DE FINANCIAMENTO. TEORIA E ESTRUTURA DE CAPITAL. CUSTO DE CAPITAL E
POLÍTICA DE DIVIDENDOS
6. ANÁLISE DE INVESTIMENTO EM CONDIÇÕES DE RISCO: ANÁLISE DE SENSIBILIDADE, ANÁLISE
DE CENÁRIOS, SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO, ÁRVORES DE DECISÃO, OPÇÕES REAIS
7. RELAÇÃO CUSTO-VOLUME-LUCRO
8. CUSTEIO POR ABSORÇÃO
9. CUSTEIO ABC- CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES
10. FORMAÇÃO DE PREÇOS DE VENDA
Seleção 102
Unidade: Faculdade de Educação
Departamento: Educação
Processo: 23071.933271/2021-75 Vaga(s): 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Área de Conhecimento: Ensino de Libras.
Provas: Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Didática
TITULAÇÃO EXIGIDA:
 Graduação em: Licenciatura em Letras-Libras ou diploma de graduação em outra área
com comprovação de fluência em Libras (mínimo de 360h) ou certificado de
PROLIBRAS;
 Pós-Graduação em: Especialização lato sensu na área da Libras ou na área da
Educação de/para Surdos ou Inclusiva ou Especial.
 Fluência em Libras
Endereço eletrônico para recebimento de demandas da seleção: depto.edu@ufjf.edu.br
Endereço eletrônico para publicação de atos de inscrição, recursos e publicação de
informações da seleção: https://www.ufjf.br/faculdadedeeducacao/publicacoes/selecaoprofessor-substituto/
PONTOS PROGRAMAS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA:
1. ASPECTOS HISTÓRICOS DA COMUNIDADE SURDA BRASILEIRA
2. EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE/PARA SURDOS
3. CULTURA E IDENTIDADE SURDA
4. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA SURDOS/AS
5. O PAPEL DO/A INTÉRPRETE DE LIBRAS E DO/A EDUCADOR/A NA INCLUSÃO DA PESSOA
SURDO/A
6. FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS PARA A EDUCAÇÃO DE SURDOS/AS
7. METODOLOGIA DE ENSINO DE LIBRAS COMO L1
8. MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DE LIBRAS COMO L1
9. RECURSOS DIDÁTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE LIBRAS A OUVINTES
10. AQUISIÇÃO DE LIBRAS POR CRIANÇAS SURDAS

Campus Governador Valadares
Seleção 103
Unidade: Instituto de Ciências da Vida
Departamento: Farmácia
Processo: 23071.932715/2021-52 Vaga(s): 01 (uma)
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Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Área de Conhecimento: Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica.
Provas: Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Didática
TITULAÇÃO EXIGIDA:
 Graduação em: Farmácia;
 Pós-Graduação em: Mestrado em Ciências da Saúde ou Ciências Biológicas de acordo
com a tabela CAPES.
Endereço
eletrônico
para
recebimento
de
demandas
da
seleção:
secretaria.farmacia.gv@ufjf.edu.br
Endereço eletrônico para publicação de atos de inscrição, recursos e publicação de
informações da seleção: https://www.ufjf.br/farmaciagv/
PONTOS PROGRAMAS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA:
1. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E SEU MANEJO
2. SEGURANÇA DO PACIENTE E ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO
3. SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA E MANEJO DE PROBLEMAS DE SAÚDE AUTOLIMITADOS
4. CUIDADO FARMACÊUTICO AO PACIENTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
5. CUIDADO FARMACÊUTICO AO PACIENTE COM DIABETES MELLITUS
6. CUIDADO FARMACÊUTICO AO PACIENTE COM ASMA
7. CUIDADO FARMACÊUTICO AO PACIENTE COM DISLIPIDEMIA
8. SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS COMO FERRAMENTA PARA TOMADA DE DECISÃO
FARMACOTERAPÊUTICA
9. ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E ADESÃO À FARMACOTERAPIA
10. COMUNICAÇÃO FARMACÊUTICO – PACIENTE E EQUIPE DE SAÚDE
Seleção 104
Unidade: Instituto de Ciências da Vida
Departamento: Farmácia
Processo: 23071.934642/2021-15 Vaga(s): 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 horas semanais
Área de Conhecimento: Tecnologia de Alimentos, Análises de Alimentos.
Provas: Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Didática
TITULAÇÃO EXIGIDA:
 Graduação em: Farmácia ou Nutrição ou Engenharia de Alimentos ou Tecnologia de
Alimentos ou Ciência e Tecnologia de Alimentos;
 Pós-Graduação em: Doutorado em qualquer área do conhecimento.
Endereço
eletrônico
para
recebimento
de
demandas
da
seleção:
secretaria.farmacia.gv@ufjf.edu.br
Endereço eletrônico para publicação de atos de inscrição, recursos e publicação de
informações da seleção: https://www.ufjf.br/farmaciagv/
PONTOS PROGRAMAS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA:
1. AMOSTRAGEM, MÉTODOS DE ANÁLISE E PREPARO DE AMOSTRA
2. DETERMINAÇÃO DE UMIDADE E PROTEÍNAS EM ALIMENTOS: CONCEITOS, MÉTODOS,
PRINCÍPIOS
3. ADITIVOS ALIMENTARES
4. MÉTODOS CONVENCIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS – APLICAÇÃO DE CALOR
5. MÉTODOS CONVENCIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS – REMOÇÃO DE CALOR
29

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

6. ALTERAÇÕES QUÍMICAS, FÍSICAS E ENZIMÁTICAS EM ALIMENTOS
7. TECNOLOGIA DO PROCESSAMENTO DE LEITE E DERIVADOS
8. TECNOLOGIA DO PROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS
9. TECNOLOGIA DO PROCESSAMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS
10. EMBALAGENS DE ALIMENTOS
Seleção 105
Unidade: Instituto de Ciências da Vida
Departamento: Fisioterapia
Processo: 23071.933279/2021-53 Vaga(s): 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Área de Conhecimento: Fisioterapia na Atenção Terciária à Saúde e Métodos e Técnicas de
Avaliação em Fisioterapia.
Provas: Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Didática.
TITULAÇÃO EXIGIDA:
 Graduação em: Fisioterapia.
Endereço
eletrônico
para
recebimento
de
demandas
da
seleção:
secretaria.fisioterapia.gv@ufjf.edu.br
Endereço eletrônico para publicação de atos de inscrição, recursos e publicação de
informações da seleção: https://www.ufjf.br/fisioterapiagv/
PONTOS PROGRAMAS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA:
1. RECURSOS E TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM ENFERMARIA HOSPITALAR
2. ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES INTERNADOS EM FASE I DE REABILITAÇÃO
CARDIOVASCULAR
3. ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES INTERNADOS ADMITIDOS COM DOENÇAS
NEUROLÓGICAS
4. ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA
NÃO-INVASIVA
5. ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA
INVASIVA
6. ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES INTERNADOS COM ACOMETIMENTOS
TRAUMATO-ORTOPÉDICOS
7. DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA
8. MODOS VENTILATÓRIOS BÁSICOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA
9. MOBILIZAÇÃO FUNCIONAL E POSICIONAMENTO DO PACIENTE INTERNADO
10. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO CLÍNICA FISIOTERAPÊUTICA DE FORÇA MUSCULAR, CAPACIDADE
FUNCIONAL E EQUILÍBRIO POSTURAL
Seleção 106
Unidade: Instituto de Ciências da Vida
Departamento: Medicina
Processo: 23071.935461/2021-18 Vaga(s): 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 horas semanais
Área de Conhecimento: Laboratório de Habilidades Clínicas I, II, III e Semiologia Aplicada a
Fisioterapia.
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Provas: Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Didática.
TITULAÇÃO EXIGIDA:
 Graduação em: Medicina ou Fisioterapia.
 Pós-Graduação em: Doutorado em qualquer área do conhecimento.
Endereço
eletrônico
para
recebimento
de
demandas
da
seleção:
secretaria.medicina.gv@ufjf.edu.br
Endereço eletrônico para publicação de atos de inscrição, recursos e publicação de
informações da seleção: https://www.ufjf.br/medicinagv/departamento/departamento-demedicina/
PONTOS PROGRAMAS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA:
1. PRIMEIRO CONTATO COM O PACIENTE E ENTREVISTA MÉDICA
2. AVALIAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE COM CERVICOBRAQUIALGIA
3. AVALIAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE COM LOMBALGIA
4. AVALIAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE COM PERDA DE FORÇA MUSCULAR
5. AVALIAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE COM ALTERAÇÃO DE SENSIBILIDADE
6. AVALIAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE COM ALTERAÇÃO DE MARCHA
7. AVALIAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE COM DISPNEIA
8. AVALIAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE COM DOR TORÁCICA
9. AUSCULTA CARDÍACA NO EXAME FÍSICO DE ABORDAGEM
10. AVALIAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE COM EDEMA DOS MEMBROS INFERIORES
Seleção 107
Unidade: Instituto de Ciências da Vida
Departamento: Medicina
Processo: 23071.935455/2021-83 Vaga(s): 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 horas semanais
Área de Conhecimento: Pneumologia.
Provas: Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Didática.
TITULAÇÃO EXIGIDA:
 Graduação em: Medicina.
 Pós-Graduação em: Especialização ou Residência Médica em Pneumologia ou Clínica
Médica.
Endereço
eletrônico
para
recebimento
de
demandas
da
seleção:
secretaria.medicina.gv@ufjf.edu.br
Endereço eletrônico para publicação de atos de inscrição, recursos e publicação de
informações da seleção: https://www.ufjf.br/medicinagv/departamento/departamento-demedicina/
PONTOS PROGRAMAS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA:
1. ASMA
2. DPOC
3. PNEUMONIA
4. TUBERCULOSE
5. EMBOLIA PULMONAR
6. DERRAME PLEURAL
7. INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA
8. CÂNCER DE PULMÃO
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9. MICOSES PULMONARES
10. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA
Seleção 108
Unidade: Instituto de Ciências da Vida
Departamento: Medicina
Processo: 23071.935339/2021-14 Vaga(s): 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 horas semanais
Área de Conhecimento: Semiologia Médica e Medicina de Família e Comunidade.
Provas: Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Didática.
TITULAÇÃO EXIGIDA:
 Graduação em: Medicina.
Endereço
eletrônico
para
recebimento
de
demandas
da
seleção:
secretaria.medicina.gv@ufjf.edu.br
Endereço eletrônico para publicação de atos de inscrição, recursos e publicação de
informações da seleção: https://www.ufjf.br/medicinagv/departamento/departamento-demedicina/
PONTOS PROGRAMAS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA:
1. PRIMEIRO CONTATO COM O PACIENTE E ENTREVISTA MÉDICA
2. HIPERTENSÃO ARTERIAL
3. DIABETES MELLITUS
4. SÍNDROME EDEMIGÊNICA
5. AVALIAÇÃO DO PACIENTE COM DOR TORÁCICA AGUDA
6. PNEUMONIAS
7. SÍNDROME DIARREICA
8. INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO
9. SÍNDROMES ANÊMICAS
10. EPISGASTRALGIA
Seleção 109
Unidade: Instituto de Ciências da Vida
Departamento: Odontologia
Processo: 23071.933159/2021-92 Vaga(s): 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Área de Conhecimento: Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial abrangendo atividades
clínicas e teóricas, Anestesiologia abrangendo atividades clínicas e teóricas e clínicas
integradas. Atividades clínicas em Estomatologia e Semiologia e Propedêutica.
Provas: Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Didática.
TITULAÇÃO EXIGIDA:
 Graduação em: Odontologia.
 Pós-Graduação em: Mestrado na grande área de Ciências da Saúde ou na
especialidade Saúde e Biológicas da área de avaliação Interdisciplinar, de acordo com
a Tabela de Conhecimento CAPES.
Endereço
eletrônico
para
recebimento
de
demandas
da
seleção:
secretaria.odontologia.gv@ufjf.edu.br
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Endereço eletrônico para publicação de atos de inscrição, recursos e publicação de
informações da seleção: https://www.ufjf.br/odontologiagv/
PONTOS PROGRAMAS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA:
1. CIRURGIA DE DENTES INCLUSOS
2. AFECÇÕES ODONTOGÊNICA DO SEIO MAXILAR
3. TÉCNICAS ANESTÉSICAS INTRA E EXTRABUCAIS EM CIRURGIAS MAXILOFACIAIS
4. URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
5. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS LESÕES PATOLÓGICAS BUCOMAXILOFACIAIS
6. EXAME CLÍNICO, LESÕES FUNDAMENTAIS E VARIAÇÕES DE NORMALIDADE
7. LESÕES REACIONAIS EM MUCOSA ORAL
8. DESORDENS POTENCIALMENTE MALIGNAS E CARCINOMA ESPINOCELULAR
9. CISTOS E TUMORES ODONTOGÊNICOS
10. EXAMES COMPLEMENTARES
Seleção 110
Unidade: Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
Departamento: Economia
Processo: 23071.933179/2021-37 Vaga(s): 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Área de Conhecimento: Teoria Econômica e Economia Brasileira.
Provas: Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Didática
TITULAÇÃO EXIGIDA:
 Graduação em: Ciências Econômicas ou História;
 Pós-Graduação em: Mestrado na subárea Economia, de acordo com a tabela CAPES.
Endereço
eletrônico
para
recebimento
de
demandas
da
seleção:
secretaria.sociais.ufjf.gv@gmail.com
Endereço eletrônico para publicação de atos de inscrição, recursos e publicação de
informações da seleção: https://www.ufjf.br/icsagv/departamentos/selecao-professorsubstituto/
PONTOS PROGRAMAS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA:
1. DA CRISE DE 1930 À MODERNIZAÇÃO ATÉ 1950
2. GETÚLIO VARGAS E A INDÚSTRIA PESADA: ANOS 1950
3. PLANO DE METAS DE JK – PLANEJAMENTO ESTATAL E SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÃO
4. REFORMAS E O MILAGRE ECONÔMICO BRASILEIRO
5. INFLAÇÃO E PLANOS DE ESTABILIZAÇÃO DOS ANOS 80 NO BRASIL
6. ESTABILIZAÇÃO, ABERTURA E PRIVATIZAÇÃO: 1990-1994
7. PLANO REAL E O GOVERNO FHC
8. GOVERNO LULA: PRINCIPAIS RESULTADOS
9. GOVERNO DILMA: PRINCIPAIS RESULTADOS
10. A ECONOMIA BRASILEIRA NO CONTEXTO DA COVID-19

Colégio de Aplicação João XXIII – Juiz de Fora
Seleção 111
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Unidade: Colégio de Aplicação João XXIII
Departamento: Ciências Naturais
Processo: 23071.932723/2021-30 Vaga(s): 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Área de Conhecimento: Química.
Provas: Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Didática.
TITULAÇÃO EXIGIDA:
 Graduação em: Licenciatura em Química. (Retificado pelo Edital nº 24/2021)
Endereço eletrônico para recebimento de demandas da seleção: dcn.joaoxxiii@ufjf.edu.br
Endereço eletrônico para publicação de atos de inscrição, recursos e publicação de
informações da seleção: https://www.ufjf.br/joaoxxiii/informacoes/selecao/
PONTOS PROGRAMAS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA:
1. ESTRUTURA ATÔMICA DA MATÉRIA
2. CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS
3. LIGAÇÕES QUÍMICAS
4. FUNÇÕES QUÍMICAS INORGÂNICAS: ÁCIDOS, BASES, SAIS E ÓXIDOS
5. REAÇÕES QUÍMICAS DAS FUNÇÕES INORGÂNICAS
6. TEORIA CINÉTICA DOS GASES
7. TERMOQUÍMICA
8. REAÇÕES QUÍMICAS ORGÂNICAS
9. ELETROQUÍMICA
10. EQUILÍBRIO QUÍMICO EM SISTEMAS GASOSOS E AQUOSOS
Seleção 112
Unidade: Colégio de Aplicação João XXIII
Departamento: Ciências Naturais
Processo: 23071.934563/2021-14 Vaga(s): 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Área de Conhecimento: Pedagogia, com enfoque para docência nos anos iniciais - do 1º ao
5º ano do Ensino Fundamental.
Provas: Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Didática.
TITULAÇÃO EXIGIDA:
 Graduação em: Pedagogia.
Endereço eletrônico para recebimento de demandas da seleção: dcn.joaoxxiii@ufjf.edu.br
Endereço eletrônico para publicação de atos de inscrição, recursos e publicação de
informações da seleção: https://www.ufjf.br/joaoxxiii/informacoes/selecao/
PONTOS PROGRAMAS PARA SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA:
1. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA: OS NÚMEROS NATURAIS
E OS DIFERENTES USOS NO CONTEXTO SOCIAL (1º ANO)
2. O ENSINO DE HISTÓRIA E O TRABALHO COM A DIVERSIDADE CULTURAL (5º ANO)
3. OS PRIMEIROS PASSOS NA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
(1ºANO)
4. A FORMAÇÃO DO LEITOR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: O TRABALHO
COM AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR (2º ANO)
5. O TRABALHO COM OS GÊNEROS TEXTUAIS E O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA (4º ANO)
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6. A ORALIDADE, A LEITURA, A ESCRITA E A REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA: POSSIBILIDADES DO
ENSINO DA LÍNGUA MATERNA (5º ANO)
7. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA SOB UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR (3º ANO)
8. A IMPORTÂNCIA DE UMA CULTURA INCLUSIVA NO ENSINO DE CIÊNCIAS (4º ANO)
9. O ENSINO DE HISTÓRIA E O CONCEITO DE TEMPO: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE/LINHA DO
TEMPO - HISTÓRIA PESSOAL (3º ANO)
10. EDUCAR PARA A COMPREENSÃO DA GEOGRAFIA: O ENSINO DAS NOÇÕES DE TEMPOESPAÇO NO 2º ANO
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ANEXO 02
FORMULÁRIO DE IMPUGNAÇÃO DA RELAÇÃO PRELIMINAR DE
CANDIDATOS INSCRITOS
NOME DO(A) CANDIDATO(A):

CPF:

NÚMERO DE PASSAPORTE (SOMENTE PARA ESTRANGEIROS):

EDITAL Nº:

SELEÇÃO Nº:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

Orientações:
1 – Caberá recurso em face da Relação Preliminar de inscritos, não sendo possível, neste momento, a complementação e/ou
substituição de documentos e informações fornecidos no ato da inscrição.

2 – No prazo estabelecido no item 1.2. o(a) candidato(a) impugnante deverá enviar este formulário preenchido e assinado, bem
como anexar o e-mail de confirmação gerado no ato de inscrição, para o e-mail previsto no Anexo 01, de acordo com a respectiva
seleção na qual se inscreveu.

Venho, por meio deste, apresentar petição de IMPUGNAÇÃO da relação preliminar de candidatos inscritos, relatando os seguinte
fatos e comprovações:

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________

__________________________________________
Assinatura do(a) candidato (a)
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ANEXO 03
FORMULÁRIO DE ARGUIÇÃODE IMPEDIMENTO DA COMPOSIÇÃO INICIAL
DA BANCA EXAMINADORA
NOME DO(A) CANDIDATO(A):

CPF:

NÚMERO DE PASSAPORTE

EDITAL Nº:

SELEÇÃO Nº:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
Orientações:

1 – É vedada a participação, nas Bancas Examinadoras, de cônjuge, companheiro ou parente colateral por consanguinidade ou afinida

2 – O(A) candidato(a) deve preencher este formulário com todas as informações solicitadas e com os fundamentos necessários. Caso

3 – O(A) candidato(a) deve enviar este formulário preenchido e assinado para o e-mail previsto no Anexo 01, de acordo com a respec

Venho apresentar petição de Arguição de impedimento de Membro da Banca Examinadora. Os argumentos com os quais embaso min

_____________________________________________________________________________________________________________

____
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