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Tipos de Provas: Análise de Currículo e Didática
Local e Horário das Inscrições: Secretaria da Coordenação

do Curso de Medicina Veterinária, das 8h às 11h30min e das
13h30min às 17h.

Vigência do Contrato: Da assinatura do mesmo até
19/12/2009.

2. Setor: Educação/ED
2.1. Departamento: Teoria e Prática de Ensino
Área de Conhecimento: Ensino-Aprendizagem
Matéria Específica: Didática
Processo: 23075.053620/2008-39
Número de Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Titulação Mínima Exigida: Graduação em Pedagogia ou

qualquer outro curso de Licenciatura, obtido na forma da lei
Tipos de Provas: Análise de Currículo e Didática
Local e Horário das Inscrições: Secretaria do Departamento

de Teoria e Prática de Ensino, das 14h às 18h
Vigência do Contrato: Da assinatura do mesmo até

19/12/2009.
3. Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
3.1. Departamento: Comunicação Social
Área de Conhecimento: Comunicação Social e/ou áreas

afins
Matéria Específica: Aplicações da Internet nas Relações Pú-

blicas
Processo: 23075.082674/2009-92
Número de Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Titulação Mínima Exigida: Graduação em Comunicação So-

cial e /ou áreas afins, obtida na forma da lei.
Tipos de Provas: Análise de Currículo e Didática
Local e Horário das Inscrições: Secretaria do Departamento

de Comunicação Social , das 9h às 11h30 e das 14h30min às
17h30min.

Vigência do Contrato: Da assinatura do mesmo até
19/12/2009.

Os candidatos deverão apresentar cópia do documento de
identidade, da titulação, do "curriculum vitae" acompanhado dos res-
pectivos comprovantes e recolher a taxa de inscrição no valor de R$
17,00 (dezessete reais). A guia de recolhimento da taxa de inscrição
deverá ser obtida na internet no endereço www.progepe.ufpr.br ou na
Secretaria dos Departamentos nos quais serão realizadas as inscrições.
As taxas só poderão ser pagas nas agências do Banco do Brasil, a
qual não será devolvida em caso algum.

O candidato estrangeiro deverá ser portador do Visto Per-
manente ou Visto Temporário Item V.

O período de vigência do contrato poderá ser prorrogado de
acordo com as Leis n.º 8.745/93 e 9.849/99 conforme interesse da
Instituição.

É proibida a contratação, nos termos das Leis n.º 8.745/93 e
9.849/99, de servidores da Administração Direta ou Indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como
de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, com
exceção dos ocupantes de cargo técnico ou científico, desde que
comprovada a compatibilidade de horários.

É proibida a contratação de pessoas que já tenham sido
contratadas com fundamento nas Leis 8.745/93 e 9.849/99, inclusive
na condição de professor substituto ou visitante, antes de decorridos
24 meses do encerramento de seu contrato anterior.

É proibida a contratação de servidor público federal que
esteja usufruindo de licença incentivada sem remuneração, com fun-
damento no art. 10, inciso II, da Medida Provisória 1.917/99 de
19/08/99.

As demais informações, o programa e as normas para ad-
missão de professor substituto encontram-se à disposição dos in-
teressados na Secretaria dos respectivos Departamentos.

O presente edital, bem como outros concursos para a carreira
docente e técnico-administrativa, também está disponível na Internet
pelo seguinte endereço: http://www.progepe.ufpr.br

LARYSSA MARTINS BORN
Pró-Reitora

EDITAL Nº 264, DE 18 DE JUNHO DE 2009

Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Uni-
versidade Federal do Paraná, conforme Portaria nº 2.590 de 26/09/97,
torno público que estarão abertas as inscrições para a seleção de
PROFESSOR SUBSTITUTO, nos termos das Leis 8.745/93 e al-
terações dadas pela Lei 9.849/99, por 05 (cinco) dias úteis a partir da
data da publicação do presente Edital no Diário Oficial da União,
conforme abaixo:

1. Setor: Ciências Humanas Letras e Artes /HL
1.1-Departamento: Turismo
Área de Conhecimento: Turismo
Matéria Específica: Turismo e Desenvolvimento Econômico
Processo: 23075.082422/2009-63
Número de Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Titulação Mínima Exigida: Graduação em Turismo, com es-

pecialização em Turismo ou em área afim, obtida na forma da lei.
Tipos de Provas: Análise de Currículo e Didática
Local e Horário das Inscrições: Secretaria do Departamento

de Turismo, das 14h às 18h.
Vigência do Contrato: Da assinatura do mesmo até

19/12/2009
Os candidatos deverão apresentar cópia do documento de

identidade, da titulação, do "curriculum vitae" acompanhado dos res-
pectivos comprovantes e recolher a taxa de inscrição no valor de R$

17,00 (dezessete reais). A guia de recolhimento da taxa de inscrição
deverá ser obtida na internet no endereço www.progepe.ufpr.br ou na
Secretaria dos Departamentos nos quais serão realizadas as inscrições.
As taxas só poderão ser pagas nas agências do Banco do Brasil, a
qual não será devolvida em caso algum.

O candidato estrangeiro deverá ser portador do Visto Per-
manente ou Visto Temporário Item V.

O período de vigência do contrato poderá ser prorrogado de
acordo com as Leis n.º 8.745/93 e 9.849/99 conforme interesse da
Instituição.

É proibida a contratação, nos termos das Leis n.º 8.745/93 e
9.849/99, de servidores da Administração Direta ou Indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como
de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, com
exceção dos ocupantes de cargo técnico ou científico, desde que
comprovada a compatibilidade de horários.

É proibida a contratação de pessoas que já tenham sido
contratadas com fundamento nas Leis 8.745/93 e 9.849/99, inclusive
na condição de professor substituto ou visitante, antes de decorridos
24 meses do encerramento de seu contrato anterior.

É proibida a contratação de servidor público federal que
esteja usufruindo de licença incentivada sem remuneração, com fun-
damento no art. 10, inciso II, da Medida Provisória 1.917/99 de
19/08/99.

As demais informações, o programa e as normas para ad-
missão de professor substituto encontram-se à disposição dos in-
teressados na Secretaria do respectivo Departamento.

O presente edital, bem como outros concursos para a carreira
docente e técnico-administrativa, também está disponível na Internet
pelo seguinte endereço: http://www.progepe.ufpr.br

LARYSSA MARTINS BORN
Pró-Reitora

EDITAL Nº 266, DE 23 DE JUNHO DE 2009

Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Uni-
versidade Federal do Paraná, conforme Portaria n.º 2590 de 26/09/97,
e considerando o disposto na Portaria Normativa Interministerial
MP/MEC nº 22, de 30/04/07 publicada no Diário Oficial da União de
02/05/2007, retificada pela Portaria Normativa Interministerial
MP/MEC nº 224, de 23/07/07 publicada no Diário Oficial da União
de 24/07/07, retificada pela Portaria Normativa Interministerial
MP/MEC nº 8, de 26/08/2008 publicada no Diário Oficial da União
de 27/08/08, e Nota Técnica nº 01/07-DEDES/SESU/MEC, de
03/08/07, torno público que estarão abertas as inscrições por 30
(trinta) dias, contados a partir da publicação no Diário Oficial da
União do presente Edital, para provimento de cargos de professor da
Carreira do Magistério Superior, para o Quadro Permanente desta
Universidade, sob o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
Civis da União, Autarquias e das Fundações Públicas e Federais em
conformidade com a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, para os
Setores e Departamentos de Ensino abaixo especificados:

1 - DO CONCURSO
1.1 - Campus Palotina /PR
1.1.1 - Coordenação do Curso de Medicina Veterinária
Área de Conhecimento: Anatomia Veterinária
Processo: 23075.082786/2009-43
Número de Vagas: 01 (uma)
Classe: Assistente 1
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Titulação Mínima Exigida: Graduação em Medicina Vete-

rinária, com Mestrado ou Doutorado na área de conhecimento ou área
correlata, obtidos na forma da lei

Tipos de Provas: Análise de Currículo, Escrita, Prática, Di-
dática e Defesa da Produção Intelectual

Vencimento Total: R$ 4.442,60
Auxílio-Alimentação: R$ 126,00
Taxa de Inscrição: R$ 111,00
2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1 - A inscrição acompanhada da documentação relacionada

a seguir será efetuada no Protocolo Geral da Universidade, situado à
Rua XV de Novembro, 1299, térreo, das 9h às 12h e das 14h às 17h.
As inscrições via correio, deverão ser encaminhadas via SEDEX e
postadas até, no máximo, 05 (cinco) dias antes do término das ins-
crições.

2.2 - São requisitos para a inscrição:
a) requerimento de inscrição no qual o candidato declare

estar ciente do contido neste Edital e nas Resoluções n.º 38/07-CEPE,
e 10/05-CEPE (Tabela de Pontuação para avaliação de currículo) da
Universidade Federal do Paraná. O requerimento pode ser obtido na
internet no endereço eletrônico: http://www.progepe.ufpr.br ou será
fornecido pelo Protocolo Geral da Universidade Federal do Paraná,
onde serão realizadas as inscrições;

b) cópia de documento oficial de identidade;
c) cópia da titulação universitária exigida. Os títulos obtidos

no exterior deverão estar revalidados no país, sendo aceito ainda para
inscrição, títulos obtidos em instituições estrangeiras que se encon-
tram em processo de revalidação, à vista de informação emitida pela
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação da Universidade Federal do
Paraná, nos termos da Resolução que disciplina a matéria;

d) Certidão de quitação das obrigações eleitorais, que pode
ser obtida no site do TSE, no endereço eletrônico:
h t t p : / / w w w. t s e . g o v. b r ;

e) cópia do certificado de cumprimento das obrigações mi-
litares;

f) comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor
especificado para cada classe. A guia de recolhimento da taxa de
inscrição deverá ser obtida na internet no endereço www.progepe.uf-
pr.br . As taxas só poderão ser pagas nas agências do Banco do
Brasil. O valor pago não será devolvido em caso algum;

g) 06 (seis) cópias do "curriculum vitae", com comprovantes
em uma única via; apresentado de acordo com a seqüência da Tabela
de Pontuação, conforme a Resolução nº 10/05-CEPE ou Currículo
Lates/CNPq;

h) os candidatos estrangeiros estão dispensados da apresen-
tação da documentação relativa às letras "d" e "e", ficando, entretanto
obrigado à apresentação de visto permanente ou visto temporário item
V. Deverão apresentar também, declaração de proficiência em língua
portuguesa que poderá ser pessoal ou emitida por um órgão ins-
titucional. Documentos, salvo artigos científicos e trabalhos apre-
sentados em eventos, deverão ter tradução juramentada em portu-
guês;

2.3 - É vedada a inscrição condicional.
2.4 - Os candidatos que estiverem no exercício efetivo de

cargo de pessoal docente na Universidade, ficam dispensados da
apresentação do documento oficial de identidade.

2.5 - Conforme Decreto 6.593 de 02/10/08, publicado no
DOU 03/10/08, poderá ser concedida isenção de taxa de inscrição ao
candidato que:

2.5.1 - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto nº
6.135/2007; e

2.5.2 - for membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto nº 6.135/2007.

2.5.3 - O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante
requerimento do candidato à Pró-Reitoria de Recursos Humanos e
Assuntos Estudantis, à Rua Dr. Faivre, nº 590 - Centro, na Unidade
de Recrutamento de Pessoas - 4º andar, acompanhado de:

a) indicação do Número de Identificação Social - NIS, atri-
buído pelo CadÚnico; e

b) declaração de que atende à condição estabelecida no sub-
ítem 2.5.2.

2.5.4 - O prazo para solicitação de isenção de inscrição será
de 10 (dez) dias corridos, contados do início do período de ins-
crição

2.5.5 - A resposta acerca do deferimento ou não do pedido
de isenção, será disponibilizada no site www.progepe.ufpr.br, após
decorridos 05 (cinco) dias do término do prazo para solicitação de
isenção.

2.6 - Aqueles que não obtiverem isenção deverão consolidar
sua inscrição efetuando o pagamento do boleto bancário até o prazo
final das inscrições para o concurso público.

2.7 - O interessado que não tiver seu pedido de isenção
deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma
e no prazo estabelecido no item anterior estará automaticamente ex-
cluído do concurso público.

2.8 - Não serão estornados valores de taxas de inscrição
daqueles candidatos contemplados com isenção e que já tenham efe-
tivado o pagamento da taxa de inscrição no concurso público a que se
refere este edital.

3 - DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIÊNCIA

3.1 Às pessoas portadoras de deficiências, amparadas pelo
art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, pelo art. 5º da Lei n°
8.112/90, pelo Decreto n° 3298, de 20/12/99 e pelo Decreto 5296, de
02/12/2004, fica reservado o percentual mínimo de 5% e o máximo
de 20% das vagas previstas para os cargos.

3.1.1 Considerando o percentual citado no item 3.1, não se
aplica a reserva de vaga às pessoas portadoras de deficiências com
relação aos cargos para as áreas de conhecimento que ofereçam me-
nos de 05 (cinco) vagas.

4 - DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO
4.1 - O prazo máximo de início do concurso, contado da data

de encerramento da homologação das inscrições pelo Conselho Se-
torial, será de 45 (quarenta e cinco) dias para todas as classes da
carreira do magistério superior.

4.2 - Fica estabelecido através da Lei 10.741, Artigo 27,
Parágrafo Único, de 01/10/2003, que o primeiro critério de desempate
em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade
mais elevada. Tal direito é assegurado às pessoas que se enquadrarem
na condição de idoso, ou seja, com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei.

5 - DAS PROVAS
5.1 - As provas serão realizadas em língua portuguesa, com

exceção daquelas nas áreas de línguas estrangeiras que poderão ser
realizadas na língua relativa à respectiva área;

5.2 - A primeira hora da prova escrita será reservada para
consulta de material bibliográfico e anotações providas pelo próprio
candidato.

6 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado do concurso, uma vez homologado, será pu-

blicado no Diário Oficial da União, cabendo ao Departamento ou
unidade solicitar ao Pró-Reitor de Recursos Humanos e Assuntos
Estudantis o provimento da(s) vaga(s).

7 - DO PROVIMENTO DA VAGA
7.1 - O provimento ocorrerá no nível inicial da respectiva

classe, com a remuneração fixada em lei, no Regime Jurídico Único
de que trata a Lei n.º 8112, de 11/12/90, obedecendo rigorosamente a
ordem de classificação do concurso público.

7.2 - O candidato aprovado que for convocado para assumir
o cargo somente será nomeado se for considerado apto física e men-
talmente para o cargo pretendido, através de avaliação clínica, mé-
dico-ocupacional e laboratorial realizada pelo Serviço de Segurança e
Saúde Ocupacional da Universidade Federal do Paraná, sendo a rotina
básica complementada por exames clínicos e/ou laboratoriais espe-
cializados, sempre que necessários.

7.3 - Quando da posse, o candidato habilitado submeter-se-á
às normas estabelecidas pela Universidade Federal do Paraná.
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8 - DO REGIME DE TRABALHO
8.1 - O provimento dar-se-á no regime de Dedicação Ex-

clusiva e o candidato além de atender as demais exigências para
concessão deste regime, deverá apresentar, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias após sua posse, projeto de pesquisa e/ou extensão que
será apreciado e aprovado na forma da legislação vigente.

8.2 - No prazo de até 36 (trinta e seis) meses da nomeação,
o professor será submetido a um processo avaliativo pela comissão
permanente do pessoal docente.

9 - DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
O concurso terá validade de 12 (doze) meses, a partir da

publicação do Edital de Homologação do concurso no Diário Oficial
da União, podendo ser prorrogado por igual período, conforme es-
tabelecido no Art. 1º, parágrafo 1º, do Decreto nº 4175, de 27/03/02,
publicado em DOU de 28/03/02 e no Art. 12 da Portaria MPOG nº
450 de 06/11/02, publicada no Diário Oficial da União de 07/11/02.

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 - Os casos omissos serão julgados pelo Conselho de

Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Paraná.
10.2 - O presente Edital com o respectivo programa, bem

como as Resoluções n.º 38/07-CEPE, e nº 10/05-CEPE e demais
informações, encontram-se a disposição dos interessados na secretaria
dos departamentos e nos setores respectivos.

10.3 - As informações acima, bem como outros concursos
para a carreira docente e técnico-administrativa, também estão dis-
poníveis na Internet no seguinte endereço: http://www.progepe.uf-
p r. b r.

LARYSSA MARTINS BORN
Pró-Reitora

2.3. A jornada de trabalho estabelecida para os cargos des-
critos neste Edital é de 40 (quarenta) horas semanais, exceto para os
cargos de Médico-área (20h) e Músico-área (25h).

3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CAR-
GO:

3.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, para in-
vestidura no cargo, aos seguintes requisitos:

a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na
forma estabelecida neste Edital, seus Anexos e em suas retifica-
ções;

b) ter nacionalidade brasileira ou, no caso de nacionalidade
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasi-
leiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos po-
líticos, nos termos do parágrafo 1º do art. 12 da Constituição da
República Federativa do Brasil e na forma do disposto no art. 13 do
Decreto nº. 70.436/72;

c) ter idade mínima de 18 anos completos na data da pos-
se;

d) estar em gozo dos direitos políticos;
e) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
f) firmar declaração de não estar cumprindo sanção por ini-

doneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera
federal, estadual ou municipal;

g) apresentar documentação que comprove os pré-requisitos
exigidos para o cargo e possuir situação regular no órgão fiscalizador
do exercício da profissão ou em órgão competente, para o cargo que
o exigir;

h) apresentar declaração de não-acumulação de cargos;
i) não ter sofrido, no exercício da função pública, as pe-

nalidades de demissão ou destituição de cargo em comissão;
j) ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência que

o incapacite para o exercício das funções do cargo para o qual
concorre;

k) apresentar outros documentos que se fizerem necessários,
à época da posse, se solicitados pela UFRJ.

3.2. Todos os requisitos especificados no subitem 3.1 deste
Edital, alíneas "b" a "k", e aqueles que vierem a ser estabelecidos em
função da sua alínea "l", deverão ser comprovados por meio da
apresentação de documento original, juntamente com fotocópia, sendo
excluído do concurso aquele que não os apresentar.

4. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADO-
RES DE DEFICIÊNCIA:

4.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da
Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei no 7.853, de
24 de outubro de 1989, e no Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de
1999, ficam reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas,
conforme discriminado no Anexo I deste Edital, para candidatos por-
tadores de deficiências.

4.2. O candidato portador de deficiência concorre em igual-
dade de condições com os demais candidatos às vagas de ampla
concorrência e, ainda, às vagas reservadas aos portadores de de-
ficiência do cargo para o qual se inscreveu.

4.3. Somente serão consideradas como pessoas portadoras de
deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias constantes do
art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
alterado pelo Decreto Federal nº. 5.296, de 02 de dezembro de
2004.

4.4. O candidato portador de deficiência, classificado no
Concurso Público, será avaliado por uma equipe multiprofissional,
antes da nomeação, de acordo com o art. 43 do Decreto Federal nº.
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº.
5.296, de 02 de dezembro de 2004, na UFRJ, na cidade do Rio de
Janeiro, cabendo a este arcar com as despesas relativas à sua par-
ticipação nesta avaliação.

4.4.1. A equipe multiprofissional emitirá parecer conclusivo,
observando as informações prestadas pelo candidato no ato da ins-
crição, a natureza das atribuições para o cargo, a viabilidade das
condições de acessibilidade e o ambiente de trabalho, a possibilidade
de utilização, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que
habitualmente utilize e a Classificação Internacional de Doenças apre-
sentada.

4.4.2. As deficiências dos candidatos, admitida a correção
por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, devem
permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o
c a rg o .

4.4.3. A decisão final da equipe multiprofissional será so-
berana e definitiva.

4.5. O candidato que não for considerado portador de de-
ficiência, com direito a concorrer às vagas reservadas aos portadores
de deficiência pela equipe multiprofissional, ou que não comparecer
no dia, hora e local marcado para realização da avaliação pela equipe
multiprofissional perderá o direito à vaga reservada aos candidatos
portadores de deficiência que iria ocupar e permanecerá na relação
geral de candidatos classificados no Concurso Público.

4.6. As vagas reservadas a portadores de deficiência que não
forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso
Público, por contra-indicação na perícia médica ou por outro motivo,
serão preenchidas pelos demais aprovados, observada a ordem geral
de classificação.

4.7. Após a posse e exercício, a deficiência não poderá ser
argüida para justificar a concessão de aposentadoria, salvo as hi-
póteses excepcionais de agravamento imprevisível da deficiência que
impossibilitem a permanência do servidor em atividade.

5. DAS INSCRIÇÕES:
5.1. As inscrições serão efetuadas via Internet por meio do

endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, no período compre-
endido entre as 10 horas do dia 01 de julho de 2009 e às 23 horas e
59 minutos do dia 02 de agosto de 2009, considerando-se o horário
oficial de Brasília.

5.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa
de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto
neste Edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche todos
os requisitos exigidos.

5.2.1. O candidato poderá obter o Edital do Concurso e seus
Anexos pela internet, no endereço eletrônico do concurso
( w w w. n c e . u f r j . b r / c o n c u r s o s ) .

5.3. O valor da taxa de inscrição será de R$ 28,00 (vinte e
oito reais) para os cargos de nível médio (Classe C e D) e de R$
43,00 (quarenta e três reais) para os cargos de nível superior (classe
E).

5.3.1. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em
hipótese alguma.

5.3.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado,
obrigatoriamente em espécie, por intermédio do boleto bancário ge-
rado após o preenchimento e envio do Requerimento de Inscrição via
Internet.

5.3.2.1. O boleto bancário a ser utilizado para efetuar o
pagamento da taxa de inscrição deve ser aquele associado ao Re-
querimento de Inscrição enviado.

5.3.2.2. O boleto bancário deverá ser impresso, a partir da
Internet, até o último dia de inscrição, conforme o prazo estabelecido
no subitem 5.1 deste Edital.

5.3.3. Não será permitida a transferência do valor pago como
taxa de inscrição para outra pessoa, assim como a transferência da
inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou.

5.3.4. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado,
obrigatoriamente, até o dia 03/08/2009.

5.3.4.1. Não será aceita a inscrição cujo pagamento não for
creditado até o dia útil posterior ao último dia de inscrição, conforme
o prazo estabelecido no subitem 5.3.4.

5.4 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição, exceto para o candidato que, cumulativamente:

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto n. 6.135, de
26 de junho de 2007; e

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto n. 6.135, de 2007.

5.4.1 - Para a realização da inscrição com isenção do pa-
gamento da taxa de inscrição, o candidato deverá preencher o Pedido
de Inscrição, via internet, no endereço www.nce.ufrj.br/concursos, no
qual indicará o Número de Identificação Social - NIS atribuído pelo
CadÚnico do Governo Federal e firmará declaração de que atende à
condição estabelecida na letra "b" do subitem 5.4.

5.4.1.1 - A inscrição com o pedido de isenção poderá ser
efetuada no período compreendido entre 10 horas do dia 01/07/2009
e 18 horas do dia 13/07/2009.

5.4.1.2. - As informações prestadas no Pedido de Inscrição
com isenção do pagamento da taxa de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato.

5.4.1.3 - O NCE/UFRJ consultará o órgão gestor do Ca-
dÚnido para verificar a veracidade das informações prestadas pelo
candidato.

5.4.1.4. - A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções
previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único
do art. 10 do Decreto n. 83.936, de 6 de setembro de 1979.

5.4.1.5. - Serão desconsiderados os pedidos de isenção de
pagamento de taxa de inscrição ao candidato que omitir informações
ou prestar informações inverídicas, errôneas ou incompletas.

5.4.2. - Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento
da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico.

5.4.3 - Será desconsiderado o pedido de isenção do pa-
gamento da taxa de inscrição de candidato que, simultaneamente,
tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição.

5.4.4 - Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento
da taxa de inscrição para candidatos que não preencham as condições
para sua concessão, seja qual for o motivo alegado.

5.4.5 - A relação dos pedidos de isenção com a respectiva
resposta será disponibilizada na internet, no endereço
www.nce.ufrj.br/concursos, até o dia 21/07/2009.

5.4.6. - Não haverá recurso contra o indeferimento de pedido
de isenção do pagamento da taxa de inscrição.

5.5. Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via
correio eletrônico ou fora do prazo.

5.5.1. Pagamento da taxa de inscrição posterior ao esta-
belecido no subitem 5.3.4, será considerado inscrição fora do prazo.

5.6. Ao preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato
deverá, obrigatoriamente, indicar, nos campos apropriados, sendo ve-
dadas alterações posteriores, sob pena de não ter a sua inscrição
aceita no Concurso Público:

a) o código do cargo para o qual deseja concorrer, com base
no item 2 e no Anexo I deste Edital;

b) a cidade (Rio de Janeiro ou Macaé) onde deseja realizar a
Prova Objetiva.

5.6.1. Se o candidato deixar de preencher o cargo para o qual
deseja concorrer, a inscrição do candidato não será aceita.

5.6.2. Se o candidato não indicar corretamente a cidade onde
deseja realizar a Prova Objetiva será considerada a cidade do Rio de
Janeiro como cidade de prova para o candidato.

5.6.3. As Provas Práticas serão realizadas exclusivamente na
Cidade do Rio de Janeiro - RJ.

5.7. Quando do preenchimento do Requerimento de Inscri-
ção, o candidato portador de deficiência que desejar concorrer às
vagas reservadas aos portadores de deficiência deverá indicar sua
opção no campo apropriado a este fim.

5.7.1. O candidato portador de deficiência deverá enviar,
obrigatoriamente, via SEDEX postado até o dia 03 de agosto de 2009,
para o Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Divisão de Concursos (Laudo UFRJ2009), Cidade
Universitária - Ilha do Fundão, Caixa Postal 2324, CEP 20.010-974 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EDITAL Nº 39, DE 22 DE JUNHO DE 2009

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO - UFRJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
torna pública a realização de Concurso Público de Provas e Títulos
para o provimento de cargos da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, de Nível Intermediário e Superior, na classe inicial de cada
Cargo, totalizando 397 (trezentas e noventa e sete) vagas distribuídas
na forma do Anexo I deste Edital. O presente Concurso Público será
realizado em conformidade com a legislação vigente, em particular
com a Constituição Federal de 1988 e suas emendas, com a Lei nº
8112 de 11 de dezembro de 1990, com o Decreto nº 94.664 de 23 de
julho de 1987, com a Lei nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005, com o
Decreto nº 4.175 de 27 de março de 2002, com as Portarias do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 450 de 06 de
novembro de 2002 a nº 286 de 02 de setembro de 2008 e as Portarias
do Ministério da Educação nº 1.226 de 06 de outubro de 2008 a nº
251 de 17 de março de 2009, a nº 284 de 26 de março de 2009 e pelo
estatuído no presente Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1. O Concurso Público será realizado sob a supervisão da

Comissão Executiva do Concurso Público constituída com fins es-
pecíficos de coordenação e organização.

1.2. A Comissão Executiva do Concurso Público é integrada
por 06 (seis) membros, nomeados pelo Reitor através da Portaria nº
948, de 20 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da
União de 04 de março de 2009.

1.3. A Comissão reunir-se-á com a presença da maioria ab-
soluta de seus membros e suas deliberações serão tomadas pelo voto
da maioria dos presentes, tendo o Presidente o voto de membro e o de
qualidade.

1.4. O Concurso Público será regido pelo presente Edital e
seus anexos, e sua operacionalização caberão ao Núcleo de Com-
putação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(NCE/UFRJ).

1.5. O Concurso Público visa ao provimento do número de
vagas definido no Anexo I deste Edital, ressalvada a possibilidade de
acréscimo durante o seu prazo de validade, de acordo com as ne-
cessidades da UFRJ.

1.6. O presente Edital contém os seguintes anexos:
Anexo I - Quadro de Vagas / Pré-requisitos
Anexo II - Quadro demonstrativo das provas
Anexo III - Atribuições dos cargos
Anexo IV - Conteúdos programáticos
Anexo V - Critérios para a Prova de Títulos
Anexo VI - Critérios para a Prova Prática para os cargos de

Músico: Compositor Arranjador, Contrabaixo, Cravo, Fagote, Oboé,
Piano, Trompa, Viola, Violão, Violino e Violoncelo.

2. DOS CARGOS:
2.1. As atribuições dos cargos estão descritas no Anexo III

deste Edital.
2.2. A remuneração inicial para os cargos de nível médio,

classe C, é de 1.143,36 (um mil, cento e quarenta e três reais e trinta
e seis centavos); para os cargos de nível médio, classe D, é de R$
1.386,65 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco
centavos) e para os cargos de nível superior, classe E, é de R$
1.747,83 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três
centavos), acrescidos de auxílio alimentação no valor de R$ 143,99
(cento e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), auxílio
creche no valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) e auxílio trans-
porte.


