
N° 20 QUINTA-FEIRA, 29 JAN 1998
	

DIÁRIO OFICIAL	 SEÇÃO 3	 23

Universidade Federal de Ouro Preto

Área de Desenvolvimento de Pessoal

EDITAIS PROAD DE 26 DE JANEIRO DE 1998

N° 000 - A Chefe da Área de Desenvolvimento de Pessoal da Universidade Federal de Ouro
Preto, no uso da competência que lhe foi delegada através da Portaria UFOP n • 540, de 05 de agosto de 1994,
de acordo com a Lei 8.745/93 e da Medida Provisória n' 1.554-23, de 31 de dezembro de 1997, torna público que
estarão abertas de 09 a 16 de fevereiro de 1998, na Secretaria do Departamento de História do Instituto de
Ciências Humanas e Sociais, á Rua do Seminário , sie°, Mariana — MG, as inscrições para seleção de professor
substituto, para preenchimento de 01 (uma) vaga, na Área de História do Brasil. Maiores informações poderão
ser obtidas através do telefone (031) 557-1322

N°009 - A Chefe da Área de Desenvolvimento de Pessoal da Universidade Federal de Oure
Preto, no uso da competência que lhe foi delegada através da Portaria UFOP n' 540, de 05 de agosto de 1994,
de acordo com a Lei 8.745/93 e da Medida Provisória 1.554-23, de 31 de dezembro de 1997, toma público que
estarão abertas de 09 a 16 de fevereiro de 1998, na Secretaria do Departamento de História do Instituto de
Ciências Humanas e Sociais, à Rua do Seminário, s/n ., Mariana — MG, as inscrições para seleção de professor
substituto, para preenchimento de 01 (uma) vaga , na Área de História Moderna e Contemporânea. Maiores
informações poderão ser obtidas através do telefone (031) 557-1322.

SOMA DE FÁTIMA PASSOS

"(Of. n9 7/98)

Universidade Federal da Paraíba

Centro de Formação de Professores
EDITAL, DE 21 DE OUTUBRO DE 1997

RESULTADO DE SELEÇÃO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
O Diretor do Centro de Formação de Professores da UFPB, torna público o resultado do processo seletivo :para Prot.
Substituto da disciplina Geografia Geral e dó Brasil previsto no Edital n°05/97 - CFP. Aprovada e classificada Maria [Unida
Alencar.

JOSÉ MARIA GURGEL •

.(0f- n9 44/98).

Universidade Federal do Paraná

Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis

EDITAL N9 42, DE 19 DE JANEIRO DE 1998

Por delegação de competência do Magnifico Reitor da Universidade
Federal do Paraná, conforme Portaria n° 2590 de 26/09/97, torno público
que estarão abertas as inscrições para a seleção de PROFESSOR SUBSTITUTO,
nos termos.da lei 8745/93, com as alterações da Medida Provisória 1554-12
de 14/02/97 e suas reedições, por 10 (dez) dias úteis a partir da data da
publicação do presente Edital no Diário Oficial da União, para suprir 01
(uma) vaga do Departamento de Mecânica do Setor de Tecnologia, Área de
Conhecimento: Informática, Matéria Específica: Informática e integração
1.

A seleção- será éfetuada através de prova de títulos e prova
didática, e exigir-se-á como titulação mínima Graduação em Engenharia
Mecânica ou Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica.

Az inscrições serão efetuadas na Secretaria do Departamento de
Mecânica, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas,
devendo o candidato apresentar cópia do documento de identidade, da
titulação, do "curriculum vitae" acompanhado dos respectivos comprovantes
e recolher a taxa de inscrição no valor de R$ 9,00 (nove reais).

O candidato selecionado será contratado pelo prazo Máximo de 12
(doze) meses, no regime de 40 horas semanais de trabalho, não sendo
permitida a prorrogação do prazo.

Não poderá ser contratado o candidato que for professor de
magistério superior e de primeiro e segundo graus daS Instituições
Federais de Ensino. O candidato que ocupar cargo público, que não de
magistério- das Instituições Federais de Ensino, poderá ser contratado
desde que Comprovada a compatibilidade de horários. .

Fica Proibida a inscrição de pessoas que já tenham tido vinculo com
, qualquer Instituição . Federal de Ensino • na condição de professor

substituto ou visitante, nos termos da Lei n° 8745/93, com as alterações
da Medida Provisória 1554-12 de 14/02/97 e suas reedições, antes de
decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior..

Az demais informações, o programa e as normas pará admissão de
professor substituto encontram-Se a disposição dos interessados na
Secretaria dó Setor.

MARIA ALBERTINA CARINO DE CAMARGO
Pró-Reitora

EDITAL N9 g o, DE 19 DE JANEIRO DE 1998
CONCURSO PUBLICO DE ' PROVAS E TITÚLOS PARA PROVIMENTO NA CARREIRA DE
-MAGISTÉRIO SUPERIOR PARA A CLASSE DE PROFESSOR ASSISTENTE

Por delegação de competência do Magnifico Reitor da Universidade
Federal do Paraná, conforme- Portaria n° 2590 de 26/09/97, torno público
que estarão abertas as inscrições por 30 (trinta) dias, contados a partir

• da data de publicação no Diário Oficial da União, deste Edital, conforme
• abaixo:.

Setor: Ciências Agrárias, para atuação no Campus Avançado do Município de
Palotina/PR
Departamento: Economia Rural e Extensão

Área de Conhecimento: Economia e Extensão Rural
Matéria Específica: Economia Rural, Extensão Rural e Planejamento e
Administração Rural
N° de Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Tipos de Provas: julgamento dos títulos, prova escrita, didática e
prática onde couber
Titulação Universitária: Graduação em um ou mais Cursos a seguir
relacionados: Agronomia, Economia, Engenharia Florestal, Medicina
Veterinária ou áreas afins e Mestrado em Economia Rural, Extensão Rural
ou áreas afins, obtido na forma da lei ou revalidado
Taxa de Inscrição: R$ 38,00 (trinta e oito reais)

O presente Edital com texto completo, acompanhado dos respectivos
programas, matérias especificas e pesos respectivos, bem como as
Resoluções n° 077/94-CEP, 078/94-CEP, 31/95-CEP e 024/96-CEPE, e demais
informações, encontram-se a disposição dos interessados na secretaria do
setor.

MARIA ALBERTaNA CARINO DE CAMARGO
Pró-Reitora

EDITAL N9 47, DE 19 DE JANEIRO DE- 1998

Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Universidade
Federal do Paraná, conforme Portaria n° 2590 de 26/09/97, torno público
que estarão abertas as inscrições para a seleção de PROFESSOR SUBSTITUTO,
nos termos da lei 8745/93, com as alterações da Medida Provisória 1554-12
de 14/02/97 e suas reedições, por 10 (dez) dias _úteis a partir da data da
publicação do presente Edital no Diário Oficial da União, para suprir 01
(uma) vaga do Departamento de Biologia Celular do Setor de Ciências
Biológicas, Área de Conhecimento: Morfologia, Matéria Específica:
Biologia Celular.

A seleção será efetuada através de prova de títulos e prova
didática, e exigir-se-á como titulação mínima. Graduação na área de
Ciências Biológicas.

Az inscrições serão efetuadas na Secretaria do Departamento
Biologia Celular, no horário das 9:00 às 17:00 horas, devendo o candidato
apresentar cópia do documento de identidade, da titulação, do "curriculum
vitae" acompanhado dos respectivos comprovantes e recolher a taxa de
inscrição no valor de R$ 9,00 (nove reais).

O candidato selecionado será contratado pelo prazo máximo de 12
(doze) meses, no regime de 40 horas semanais de trabalho, não sendo
permitida a prorrogação do prazo.

Não poderá ser contratado o candidato que for professor de
magistério superior e de primeiro e segundo graus das Instituições
Federais de Ensino. O candidato que ocupar cargo público, que não de
magistério das Instituições Federais de Ensino, poderá ser contratado
desde que comprovada a compatibilidade de horários.

Fica proibida a inscrição de pessoas que já tenham tido vinculo com
qualquer Instituição Federal de Ensino na condição de professor
substituto ou visitante, nos termos da Lei n° 8745/93, com as alterações
da Medida Provisória 1554-12 de 14/02/97 e suas reedições, antes de
decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior.

Az demais informações, o programa e as normas para admissão de
professor substituto encontram-se a disposição dos interessados na
Secretaria do Setor.

MARIA ALBERTINA CARINO DE CAMARGO
Pró-Reitora

EDITAL N9 48, DE 19 DE JANEIRO DE 1998

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO NA CARREIRA DE
MAGISTÉRIO SUPERIOR PARA A CLASSE DE PROFESSOR ADJUNTO

Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Universidade
Federal do Paraná, conforme Portaria n° 2590 de 26/09/97, torno público
que estarão abertas as inscrições por 30 (trinta) dias, contados a partir
da data de publicação no Diário Oficial da União, deste Edital, conforme
abaixo:
Setor:- Ciências Exatas
Departamento: Física

111P

Área de Conhecimen o: Física Teórica
Matéria Específi 	 Métodos Numéricos em Teoria Cinétiáa dos Gases
N° de Vagas: 01 ( a)	 .
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Tipos de Provas: julgamento doS títulos, prova escrita, didática e
prática onde couber
Titulação Universitária: Doutorado em Ciências - Modalidade Física ou
áreas afins, obtido na- forma da lei ou revalidado
Taxa de Inscrição: R$ 57,00 (cinqüenta e sete reais)

O presente Edital com texto completo, acompanhado dos respectivos
programas, matérias específicas e pesos respectivos, bem- como as
Resoluções n° 077/94-CEP, 078/94-CEP, 31/95-CEP e 024/96-CEPE, e demais
informações, encontram-se a disposição dos interessados na secretaria dó
setor.

-MARIA ALBERTINA CARINO DE CAMARGO
PróReitora

EDITAL N9 49, DE 19 DE JANEIRO DE 1998

CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO NA CARREIRA DE
MAGISTÉRIO SUPERIOR PARA A CLASSE DE PROFESSOR ADJUNTO

Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Universidade
Federal do Paraná, conforme Portaria n° 2590 de 26/09/ .97, torno público
que estarão abertas as inscrições por 30 (trinta) dias, contados a partir
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