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ANEXO 1
Quadro de Discriminação e Distribuição de Vagas para Concurso na classe de Titular-Livre

CB - Centro de Biociências - Av. Prof. Moraes Rego, S/N, Cidade Universitária, Recife - PE,
CEP: 50670-420 - Tel.: (81) 2126-8840 / 8358 - Horário de Atendimento: 8h às 12h - 14h às 17h

D E PA RTA M E N TO ÁREA PERFIL DO CANDIDATO NÚMERO DE VA-
GAS

Botânica Biologia Ve-
getal

Doutorado em Biologia Vegetal ou áreas afins; Mestre em Biologia
Vegetal ou áreas afins. Graduado Em Ciências Biológicas ou áreas

afins.
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CCEN - Centro de Ciências Exatas e da Natureza - Av. Jornalista Aníbal Fernandes, S/N, Cidade Universitária, Recife - PE, CEP: 50740-
560 - Tel.: (81) 2126-8400 / 8401

Horário de Atendimento: 8h às 12h - 14h às 17h
D E PA RTA M E N TO ÁREA PERFIL DO CANDIDATO NÚMERO DE VAGAS

Física Física - Subárea: Física
Geral

Doutor em Física ou em áreas afins. 01

EDITAL Nº 88, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017

O Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, com fundamento na Lei nº 8.112/1990, na Lei nº12.772/2012, alterada pela Lei nº
12.863/2013, na lei nº13.325/2016, no Decreto n° 6.097/2007, no Decreto n° 7.485/2011 e, no Decreto n° 6.944/2009, portaria do MEC
nº243/2011 e nas Resoluções n° 22/2013, 29/2013, 15/2014, 16/2015, 23/2015 e 03/2016, e 13/2017 do Conselho Coordenador de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UFPE, torna público que estão abertas as inscrições para Concursos Públicos de Provas e Títulos, para provimento de
cargos da Carreira do Magistério Superior.

1. REGIME JURÍDICO, VAGAS, REMUNERAÇÃO, ATRIBUIÇÕES DO CARGO E LOTAÇÃO:
1.1 Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, previsto na Lei

nº 8.112/1990.
1.2As vagas ofertadas nos concursos para as Áreas e Subáreas, Classes, Regime de Trabalho serão de acordo com o estabelecido no

Anexo 1 deste Edital.
1.3 Remuneração segundo a Lei n.º 12.772/2012 e alterada pela Lei nº 12.863/2013, e atualizada pela Lei nº 13.325/2016 nas classes

e níveis iniciais da carreira conforme tabela a seguir:

CLASSE REGIME DE TRABA-
LHO

TITULAÇÃO V E N C I M E N TO
BÁSICO

RETRIBUIÇÃO POR TITU-
LAÇÃO

TO TA L

ADJUNTO A DE* Doutorado 4.455,22 5.130,45 9.585,67
ADJUNTO A 20 horas Doutorado 2.236,30 1.141,15 3.377,45
ASSISTENTE A DE* Mestrado 4.455,22 2.271,60 6.726,82
ASSISTENTE A 20 horas Mestrado 2.236,30 540,85 2.777,15

*Dedicação Exclusiva

2.6.1 Não serão admitidos, como prova de pagamento da
taxa de inscrição, comprovantes de agendamento de pagamento pe-
rante instituições financeiras.

2.6.2 O candidato deverá efetuar uma única inscrição, por
área de conhecimento, conforme o disposto neste Edital.

2.6.3 Caso o candidato efetue o pagamento correspondente a
mais de uma inscrição, na mesma área/subárea de conhecimento, será
validada apenas a inscrição correspondente ao último pagamento efe-
tuado, não cabendo devolução da taxa excedente.

2.6.4 O candidato, isento ou não de pagamento de taxa de
inscrição, poderá se inscrever em mais de uma área/subárea de co-
nhecimento desde que preencha os requisitos exigidos para o cargo e
que os pagamentos da Guia de Recolhimento da União (GRU) sejam
efetuados em dias distintos para cada uma das áreas a que o candidato
desejar se candidatar.

2.7 Pedidos de isenção de taxa de inscrição:
2.7.1 A isenção de taxa de inscrição será concedida aos

candidatos que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com
seu pagamento, conforme estabelece o Decreto n° 6.593/2008.

2.7.2 Para pleitear a isenção de taxa de inscrição o candidato
deverá, cumulativamente, atender os seguintes requisitos:

a) Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n°
6.135/2007 e informar o Número de Identificação Social - NIS;

b) Pertencer à família de baixa renda, nos termos do Decreto
n° 6.135/2007.

2.7.3 O candidato deverá apresentar os seguintes documentos
na Diretoria do Centro Acadêmico no qual pleiteará a vaga do cer-
tame no período de 08 a 12 de janeiro de 2018 (nos 05 primeiros dias
úteis do período de inscrição).

a) Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição, conforme
modelo disponível na página eletrônica da PROGEPE (www.uf-
pe.br/progepe/concursos);

b) "Declaração de Pertinência à Família de Baixa Renda"
conforme modelo disponível na página eletrônica da PROGEPE
( w w w. u f p e . b r / p r o g e p e / c o n c u r s o s ) ;

c) Comprovante de inscrição no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata a alínea
a do item 2.7.2.

2.7.4 O candidato é responsável pela veracidade das infor-
mações prestadas ao Departamento ou Núcleo no Centro Acadêmico.
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° 83.936/79.

2.7.5 O requerimento de isenção de taxa de inscrição não
implica formalização da inscrição no concurso, mesmo no caso de
deferimento do pedido. O candidato beneficiado pela isenção da taxa
de inscrição deverá cumprir as obrigações contidas neste Edital, in-
clusive aquela referente à formalização da inscrição no concurso na
Diretoria do Centro Acadêmico.

2.7.6 Os pedidos de isenção da taxa de inscrição serão ana-
lisados pelo Sistac/Ministério do Desenvolvimento Social, e terão
seus resultados homologados e publicados na página eletrônica da
Progepe no período 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018.

2.7.7 Indeferido o pedido de isenção, o candidato deverá
efetuar o pagamento e sua inscrição no período regulamentar in-
formado no edital.

2.8Documentos exigidos no ato da inscrição:
a) Requerimento de inscrição devidamente assinado pelo

candidato ou por procurador legalmente constituído, (em formulário
próprio disponibilizado na Página da PROGEPE - www.ufpe.br/pro-
gepe/concursos) dirigido ao Chefe do Departamento ou Coordenador
do Núcleo do Centro Acadêmico, para o qual se destina o con-
curso;

b)Cópia do Diploma de Doutor e/ou Mestre e/ou residência
médica e/ou especialização e/ou graduação (conforme titulação mí-
nima exigida/ Perfil do Candidato constante no anexo 1), devida-
mente reconhecido ou revalidado por Universidade Brasileira, se ob-
tido no exterior.

c)Cópia da Cédula de Identidade (RG) ou da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) com foto - frente e verso (original e
cópia);

d)Cópia da prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas,
caso não constar tal informação no documento de identidade;

e)Cópia do Passaporte ou de Cédula de Identidade de Es-
trangeiro, quando se tratar de estrangeiro;

f)Curriculum vitae comprovado, elaborado, organizado e
NUMERADO de acordo com a TABELA DE TÍTULOS e/ou res-
pectivos formulários, constantes das informações complementares a
este edital, não sendo suficiente a mera apresentação do Currículo
Lattes do Candidato ou apenas dos documentos comprobatórios.

g)Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição de acor-
do com o que estabelece o item 2.6 deste Edital, ou a homologação
do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição e respectivos do-
cumentos comprobatórios conforme item 2.7.6.

h)cópia do comprovante de residência para recebimento de
correspondência, de acordo com o endereço informado no reque-
rimento de inscrição ou autodeclaração de domicílio de responsa-
bilidade do candidato conforme formulário na página eletrônica da
Progepe.

i) Ficha de Pontuação do Curriculum Vitae, constantes das
"Informações Complementares" a este edital, com pontuação devi-
damente preenchida, quando for solicitado pelo Departamento ou
Núcleo.

j) 03 cópias do Memorial descrevendo as atividades cien-
tíficas, acadêmicas e profissionais do candidato quando este for exi-
gido pelos Departamentos ou Núcleos, nas informações complemen-
tares a este edital.

2.8.1 o candidato deverá atentar para as seguintes orien-
tações:

a) os candidatos deverão entregar TODOS os documentos
referentes à TITULAÇÃO exigidos no Anexo 1, sob risco de terem
sua inscrição indeferida, pela não apresentação destes;

b) A documentação comprobatória deve ser anexada seguin-
do a NUMERAÇÃO e a ORDEM em que aparece na tabela de títulos
do departamento ou núcleo disponibilizada nas Informações Com-
plementares a este edital, da área/subárea, no site da PROGEPE.

c) não será aceito o curriculum lattes, sob nenhuma hipótese,
pois o candidato deverá elaborar e organizar um curriculum vitae.
Neste curriculum vitae, o candidato deverá informar o link do en-
dereço eletrônico para o curriculum lattes atualizado.

2.8.2 As cópias dos documentos apresentados no item 2.8
alíneas b), c), d) e e) deverão ser autenticadas ou apresentadas con-
juntamente com os originais, para a autenticação do servidor desta
instituição, encarregado do recebimento das inscrições.

2.8.3 Com respeito à exigência do item 2.8. alínea b), será
admitida a inscrição de candidatos que possam comprovar a inte-
gralização de todos os créditos, exame de qualificação realizado e ter
em defesa de tese ou dissertação (conforme titulação mínima exigida
no anexo 1) agendada para até o dia 01 de agosto de 2018 (possível
data da posse), em Programa de Pós-Graduação que atenda ao Perfil
do Candidato constante no Anexo 1, com firma reconhecida em
cartório da assinatura do coordenador do programa de Pós-graduação
para os casos de documentos expedidos por outra instituição de en-
sino superior.

2.8.4 De igual forma, os titulares de diploma estrangeiro
devem comprovar o atendimento à Titulação Mínima Exigida (Perfil
do Candidato) constante no Anexo 1 mediante comprovação de seu
reconhecimento. Será admitida a inscrição de candidatos titulares de
diplomas estrangeiros ainda não reconhecidos ou revalidados, desde
que hajam requerido o reconhecimento ou revalidação até a data da
inscrição, nos termos da Resolução Nº 3, de 22 de Junho de 2016, da
Câmara de Educação Superior no Conselho Nacional de Educação e
Portaria Normativa Nº 22, de 13 de dezembro de 2016 do Ministério
da Educação.

2.8.5 Será exigida cópia completa dos trabalhos produzidos,
inclusive os realizados em coautoria. Os trabalhos aceitos para pu-
blicação deverão, além de sua cópia, ser acompanhados da cópia da
carta de aceitação da revista ou editora, não sendo aceitos trabalhos
apenas submetidos aos editores ou em preparação.

2.8.6 Os documentos comprobatórios referidos no item 2.8.f
emitidos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tra-
dução para a Língua Portuguesa, realizada por tradutor juramentado.
Tal exigência não se aplica à tese de doutorado, dissertação de mes-
trado, artigos e livros publicados e nem a documentos emitidos em
Língua Inglesa ou Língua Espanhola.

2.8.7 Não será admitida inscrição condicionada à posterior
complementação ou juntada de informações ou documentos indicados
no item 2.8 deste Edital.

1.4 Atribuições do Cargo: atividades pertinentes à docência
PRESENCIAL e à DISTÂNCIA (de acordo com a resolução nº 01,
de 11 de março de 2016, do Conselho Nacional de Educação) de
nível superior na área do concurso e participação nas atividades de
pesquisa, extensão e administração da Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE) com lotação no Campus, Centro Acadêmico e De-
partamento ou Núcleo para o qual o candidato prestar o concurso,
obedecidos os horários de funcionamento do respectivo Campus,
Centro Acadêmico e Departamento ou Núcleo.

2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1 Período: as inscrições estarão abertas pelo período de 60

(sessenta) dias, contados a partir do dia 08 de janeiro de 2018, tendo
as inscrições encerradas no dia 08 de março de 2018.

2.2 A inscrição do candidato no concurso implica o co-
nhecimento e a aceitação das condições estabelecidas no presente
Edital, das leis e regulamentos aplicáveis e das instruções específicas
para o Cargo, das quais não poderá alegar desconhecimento.

2.2.1 Local de Entrega de Documentos para Inscrição: Di-
retoria do Centro Acadêmico, de 2ª a 6ª feira, nos horários indicados
no Anexo 1 deste Edital.

2.3Admitir-se-á a inscrição por procuração, em instrumento
público ou particular, este com firma reconhecida do outorgante,
acompanhada de cópia autenticada das Cédulas de Identidade do
candidato e de seu procurador.

2.4 Admitir-se-á inscrição por via postal, registrada e com
aviso de recebimento, postada até a data do último dia de inscrição
(08 de março de 2018, 17:00horas) e recebida até 05 (cinco) dias
úteis após a data de encerramento das inscrições (09, 12, 13, 14 e 15
de março de 2018), devendo o candidato atentar, sob sua própria
conta e risco, para o prazo de entrega indicado pelo serviço postal,
cuidando de postar a documentação em dia e hora hábeis a viabilizar
sua chegada ao destino no prazo aqui indicado.

2.5 As inscrições por via postal devem ser endereçadas ex-
clusivamente à Diretoria do Centro ao qual o candidato está so-
licitando sua inscrição, cujo endereço encontra-se no Anexo 1 deste
Edital.

2.5.1 São de inteira e exclusiva responsabilidade do can-
didato as informações e a documentação por ele fornecidas para a
inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em
hipótese alguma ou a qualquer título.

2.6 Taxa de Inscrição: o pagamento da taxa de R$ 239,
(duzentos e trinta e nove reais) e deverá ser efetuado através de Guia
de Recolhimento da União (GRU), emitida através da página ele-
trônica do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazen-
da.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp), e o link do site para emissão
da GRU e os dados para preenchimento também estão disponíveis na
página eletrônica da PROGEPE (www.ufpe.br/progepe), com os se-
guintes dados:

a)Unidade Gestora - 153080;
b)Gestão - 15233;
c)Código de recolhimento - 28883-7; e
d)Número de referência - 153413.


		paulo_cesar@in.gov.br
	2017-11-21T05:38:54-0200
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




