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EDITAL Nº 57, DE 09 DE JULHO DE 2019.
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, com fundamento nas Leis nº
8.112/1990 e 12.772/2012, nos Decretos nºs 6.944/2009, 9.508/2018e 9.739/2019 e na Resolução nº 02/2018 do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE (CEPE), torna público que estão abertas as inscrições para
Concursos Públicos de Provas e Títulos, para provimento de cargos da Carreira do Magistério Superior.
(Processo nº 230876. 33627/2019-87)
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.
1.2 As vagas ofertadas nos concursos para as Áreas e Subáreas, Classes, Regime de Trabalho encontram-se
listadas no Anexo 1deste Edital.
1.3 Remuneração segundo as Leis nº 12.772/2012 e 13.325/2016, de R$ 9.600,92 mensais, correspondente à
Classe de professor Adjunto A, da Carreira de Magistério Superior, em regime de trabalho de Dedicação
Exclusiva.
1.4 Atribuições do Cargo: atividades pertinentes à docência, presencial e à distância, de nível superior, na área do
concurso e participação nas atividades de pesquisa, extensão e administração da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE).
1.5 Lotação nos Campi, Centros Acadêmicos, Departamentos, Núcleos ou Cursos, para os quais os candidatos
prestarem o concurso, obedecidos os horários de funcionamento da respectiva Unidade Acadêmica.
2 INSCRIÇÕES:
2.1 Período: as inscrições, de forma presencial, estarão abertas no período indicado no Cronograma (Anexo 1),
nas Secretarias das Diretorias dos Centros Acadêmicos nos endereços e horários de funcionamento da Unidade
Acadêmica indicados no Anexo 2, a qual se destina o concurso.
2.2 Admitir-se-á inscrição por procuração, por instrumento público ou particular, este com a firma reconhecida
do outorgante, acompanhada de cópias autenticadas dos Comprovantes de Identidade do candidato e de seu
procurador.
2.3 Admitir-se-á inscrições por via postal as quais devem ser endereçadas por Correspondência Registrada e com
Aviso de Recebimento, às Diretorias dos Centros Acadêmicos (endereços constantes no Anexo 2), postada dentro
do período constante do Cronograma (Anexo 1), e recebidas pela Diretoria do Centro até 05 (cinco) dias após a
data de encerramento das inscrições.
2.4 É de responsabilidade exclusiva do candidato o envio no prazo e forma exigíveis neste Edital, não cabendo
nenhuma responsabilidade à Universidade por extravio ou atraso no recebimento.
2.5 É de responsabilidade exclusiva do candidato as informações e documentos por ele fornecidos para a
inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em hipótese alguma ou a qualquer título.
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2.6 A inscrição do candidato no concurso implica o conhecimento e a aceitação irrestrita das condições
estabelecidas neste Edital, em seus Anexos e nas Informações Complementares a este Edital destinadas ao cargo
pretendido.
2.7 Documentos obrigatórios para a inscrição: o candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, vedada
qualquer juntada posterior de documentos:
a) requerimento de inscrição com informação do número do telefone e indicação do e-mail, disponível na página
eletrônica (www.ufpe.br/progepe/concurso/conculsos-em-andamento), firmado pelo candidato ou por procurador,
instruído, se for o caso, com a opção de concorrer em vagas reservadas a negros e pardos ou a portadores de
deficiência;
b) cópia autenticada dos Diplomas de Pós-graduação e Graduação apresentados cumulativamente (conforme
titulação acadêmica exigida no perfil do candidato constante no Anexo 2 do edital), devidamente revalidados ou
reconhecidos, se obtidos no exterior;
c) cópia autenticada de comprovante oficial de identidade; cópia autenticada do cadastro de pessoa física(CPF);
d) se estrangeiro, cópia autenticada do Passaporte ou de Cédula de Identidade de Estrangeiro;
e) Curriculum Vitae comprovado, com a experiência acadêmica e profissional, formatado e numerado na mesma
sequência da Tabela de Pontuação para julgamento de títulos constante no edital complementar da
área/subárea,veiculado na página eletrônica https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento,
sendo de responsabilidade do candidato o enquadramento dos componentes de seu currículo nos itens da tabela
de pontuação da Prova de Títulos constante das Informações Complementares a este Edital.Não será aceito o
Currículo Lattes ou a simples juntada de documentos comprobatórios.
f) comprovante de pagamento da taxa de inscrição ou da homologação da isenção da Taxa de Inscrição;
g) cópia de comprovante de residência para recebimento de correspondência ou declaração de residência
disponível na página eletrônica https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento;
h) cópia de Memorial descrevendo as atividades científicas, acadêmicas e profissionais do candidato quando
exigido pelos Departamentos, Núcleos ou Cursos, nas Informações Complementares a este Edital publicadas na
página eletrônica https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento; e
i) prova de proficiência de língua estrangeira quando exigido pelos Departamentos, Núcleos ou Cursos, nas
Informações

Complementares

a

este

Edital

veiculadas

na

página

eletrônica

https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento.
2.7.1 o candidato portador de deficiência deverá, no ato da inscrição, comprovar a condição de deficiência na
forma do item 5.4 deste Edital, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais previstos neste Edital (cf. art. 3º,
IV, Decreto nº 9.508/ 2018) e o candidato negro ou pardo deverá, no ato da inscrição, juntar autodeclaração
conforme o quesito cor e raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (cf.
art. 2º da Lei nº 12.990/2014). 2.7.2 Os documentos comprobatórios emitidos em idioma estrangeiro deverão ser
acompanhados de tradução para a Língua Portuguesa, realizada por tradutor oficial, dispensável esta exigência
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para as Teses de Doutorado, Dissertações de Mestrado, artigos e livros publicados nas Línguas Inglesa ou
Espanhola.
2.8 Os trabalhos publicados, inclusive os realizados em coautoria, deverão ser apresentados em cópia integral,
bem como os aceitos para publicação, acompanhados de cópia da carta de aceitação do editor.
2.9 Será admitida a inscrição de candidato não portador de diploma de Pós-graduação desde que comprove:
I. protocolo de requerimento de diploma;
II. solicitação de revalidação ou reconhecimento, no caso de diploma obtido no exterior;
III. declaração ou ata de defesa de Dissertação ou Tese, ou de Colação de Grau em titulação exigível para
concorrer ao concurso;e
IV.declaração firmada pelo Coordenador do Programa de Pós-graduação, exigível o reconhecimento de firma
quando se tratar de programa de outra instituição de ensino superior, do agendamento da Defesa de Dissertação
de Mestrado ou de tese de Doutorado.
2.10 Será admitida a inscrição de candidato portador de diploma estrangeiro ainda não reconhecido ou
revalidado, desde que requerido, o reconhecimento ou a revalidação, até a data da inscrição no concurso.
2.11 O candidato inscrito em razão dos itens 2.9 e 2.10, caso aprovado e classificado no Concurso,deverá
apresentar os diplomas de Pós-graduação e Graduação cumulativamente (conforme titulação acadêmica exigida
no perfil do candidato constante no Anexo 2 do edital), sob pena de eliminação por se tratar de condição para a
nomeação ao cargo de Magistério Superior em concurso.
2.12 É vedada inscrição condicionada e a juntada posterior de documentos.
3TAXA DE INSCRIÇÃO, VALOR E PAGAMENTO:
3.1 A Taxa de inscrição será de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) e deverá ser paga exclusivamente no
Banco do Brasil até às 16h no prazo estabelecido no Anexo 1, através de Guia de Recolhimento da União
(GRU/SIMPLES) disponível no endereço eletrônico https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-emandamento.
3.2 Será indeferida a inscrição quando da divergência entre o valor pago na GRU/SIMPLES e o constante no
item 3.1.
3.3 Não haverá devolução do valor da Taxa de Inscrição, exceto por cancelamento do certame por conveniência
da Administração.
4 ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO:
4.1 É isento do pagamento da Taxa de Inscrição o candidato amparado pelos Decretos nºs 6.593/2008 e
6.135/2007 ou pela Lei nº 13.656/2018.
4.1.1 O prazo para requerimento da isenção do pagamento da Taxa de Inscrição é estabelecido no Cronograma
(Anexo 1).
4.1.2 Para se habilitar à isenção o candidato deverá:
a)ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o
Decreto nº 6.135/2007;
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b) ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007; ou
c) for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde,conforme a Lei nº
13.656/2018.
4.1.2.1Para requerer a isenção da Taxa de Inscrição, o candidato amparado pelo Decreto nº 6.593/2008 e pelo De
creto nº 6.135/2007 ou pela Lei nº 13.656/2018 deverá preencher, no prazo previsto no Cronograma (Anexo1),
o requerimento disponível no endereço eletrônico https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-emandamento.
4.1.2.2

Para requerer a isenção da Taxa de Inscrição, o candidato amparado

instruir

o

seu

requerimento

com

inscrito no Conselho Regional de Medicina ou

pela Lei nº 13.656/2018

deverá

atestado ou laudo emitido por médico

de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde,

que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, com a data da doação.
4.2 A divulgação do resultado do julgamento dos pedidos de isenção de Taxa de Inscrição será realizada na data
prevista no Anexo 1, com a publicação da relação nominal dos beneficiados no endereço eletrônico
https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento.
4.3 O requerimento de isenção de Taxa de Inscrição não implica em formalização da inscrição, estando o
candidato, mesmo no caso de deferimento do pedido, obrigado a cumprir as exigências contidas no item 2.7.
4.4 É exclusiva do candidato a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, ficando sujeito em
caso de declaração falsa às sanções previstas em lei, inclusive o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto
nº 83.936/1979 e no art. 2º da Lei nº 13.656/2018.
4.5 O formulário eletrônico do pedido de isenção da Taxa de Inscrição será submetido à Coordenação de
Concursos Docentes/UFPE para decisão de caráter terminativo.
4.6 A Universidade Federal de Pernambuco não se responsabiliza por eventuais prejuízos que o candidato venha
a sofrer em decorrência de informação incorreta ou inválida para a instrução do requerimento de isenção da Taxa
de Inscrição.
5 VAGAS RESERVADAS:
5.1 Dentre as vagas em concurso constantes do Anexo 2 é assegurada a reserva de vagas para pessoas portadoras
de deficiência e para negros.
5.2 Às pessoas portadoras de deficiência é assegurada a reserva de vagas, previstas no Estatuto da Pessoa com
Deficiência, em percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) das vagas existentes, e das que vierem a surgir, ou
as que forem criadas durante o prazo de validade do concurso de acordo com o Anexo 4, desde que a deficiência
não as incompatibilize para o exercício do cargo (Decreto nº 5.296/2004 e Decreto nº 9.508/2018).
5.2.1 Caso a aplicação do percentual estabelecido no item 5.2 resulte em número fracionado, este será aumentado
para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou
diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).
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5.3 Para concorrer às vagas reservadas, a pessoa portadora de deficiência deverá comprovar a condição de
deficiência no ato de inscrição no concurso público,na forma do item 9.7 deste Edital, sem prejuízo da adoção de
critérios adicionais previstos neste edital (art. 3º, IV, Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018);
5.4 O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado na realização das provas deverá
requerê-lo no ato de inscrição no concurso público (conforme período informado no Anexo 1), e indicará as
tecnologias assistivas e as condições específicas de que necessita para a realização das provas.
5.5A Comissão Executora de Concursos não se responsabilizará por atendimento especial ao candidato que não o
requerer na forma e prazo previsto nos itens 5.4 e 9.6.
5.6O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá requerê-lo,
com justificativa acompanhada de parecer emitido por equipe multiprofissional ou por profissional especialista
nos impedimentos apresentados por cada candidato, no ato da inscrição (conforme período informado no Anexo
1).
5.6.1 Ressalvadas as disposições previstas em regulamento, as pessoas com deficiência participarão do concurso
público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo das provas, à
avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida aos
demais candidatos.
5.7 Na hipótese de aprovação e classificação de candidato portador de deficiência este deverá se submeter à
perícia médica promovida por Junta Médica da UFPE, a qual caberá decisão terminativa, para fins de verificação
da compatibilidade da deficiência com o exercício do cargo para o qual logrou aprovação.
5.8 O candidato deverá comparecer à perícia médica munido de laudo médico original recente ou cópia
autenticada, emitido nos últimos noventa dias, atestando a espécie, o grau de deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).
5.9 As vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por
reprovação no concurso ou pela perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem
geral de classificação para o respectivo cargo e lotação.
5.10 Após a investidura do candidato em cargo para o qual tenha sido classificado, a deficiência não poderá ser
arguida como fundamento para concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou concessão de
aposentadoria por invalidez.
5.11 A ausência de opção quando da inscrição, em concorrer a vagas reservadas para portadores de deficiência,
fará com que o candidato concorra às vagas reservadas à ampla concorrência.
5.12Aos negros ou pardos ficam reservadas 20% das vagas oferecidas no Concurso Público, conforme dispõe a
Lei nº 12.990/2014.
5.13Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos
no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (artigo 2º da Lei nº 12.990/2014).
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5.13.1 A ausência de opção quando da inscrição, em concorrer a vagas reservadas para negros, fará com que o
candidato concorra às vagas reservadas à ampla concorrência.
5.14A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou
superior a 03 (três), conforme artigo 1º, § 1º da Lei nº 12.990/2014.
5.15 Na hipótese de surgimento de vagas ou de sua criação durante o prazo de validade do concurso, obedecidas
as Áreas e Subáreas oferecidas, o primeiro candidato negro aprovado no Concurso será convocado para ocupar a
terceira vaga aberta, enquanto os demais candidatos negros classificados serão convocados a cada intervalo de 5
(cinco) vagas a serem providas, na forma do Anexo 5 deste Edital.
5.16 Caso a aplicação do percentual estabelecido no item 5.12 resulte em número fracionado, este será elevado
para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou
diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).
5.17 As informações prestadas no momento da inscrição referentes à autodeclaração e opção pela concorrência de
vagas de ações afirmativas serão de inteira responsabilidade do candidato.
5.18 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla
concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
5.19 Constatada, a qualquer tempo, a falsidade da declaração a que se refere o item 5.13, será o candidato
eliminado do concurso ou tornada nula a sua nomeação, anulação que se subordinará a procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.
5.20 Será constituída uma Comissão de Heteroidentificação com competência deliberativa, para avaliar a
veracidade da autodeclaração dos candidatos. O Cronograma, com a data e o local para a avaliação pela
Comissão de Heteroidentificação, será publicado em https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-emandamento, na data indicada no Cronograma (Anexo 1).
5.21A avaliação da Comissão de Heteroidentificação, que decidirá pela maioria dos seus membros, se
subordinará ao previsto na Orientação Normativa nº 4/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.
5.22A Comissão de Heteroidentificação divulgará o resultado individualmente a cada candidato por meio digital,
no endereço eletrônico por ele indicado quando da inscrição em até 02 (dois) dias úteis contados da avaliação da
sua heteroidentificação.
5.23 O candidato que não for reconhecido pela Comissão de Heteroidentificação como negro ou pardo ou que
não comparecer perante a Comissão de Heteroidentificação em data, horário e local por ela designados, será
eliminado do concurso, ainda que tenha obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência (cf. art. 11
da Portaria Normativa nº 04, de 06 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).
5.24 A autodeclaração terá validade somente para o concurso a que se refere este Edital.
5.25 Os candidatos autodeclarados negros ou pardos aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas (artigo 3º, § 1º da Lei nº
12.990/2014).
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5.26 O candidato autodeclarado negro ou pardo participará do concurso em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao
horário e ao local de aplicação das provas escritas, didáticas, práticas e defesa de memorial e à nota mínima
exigida aos demais candidatos.
5.27 Em caso de desistência de candidato negro ou pardo aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida
pelo candidato negro posteriormente classificado (artigo 3º, § 2º da Lei nº 12.990/2014).
5.28 Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou pardos aprovados suficientes para ocupar as
vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos
demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação (artigo 3º, § 3º da Lei nº 12.990/2014).
5.29 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que
consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência
e a candidatos negros (artigo 4º da Lei nº 12.990/2014).
6 JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
6.1 O julgamento das inscrições compete ao Pleno do Departamento, e sua homologação ao Conselho do Centro
Acadêmico, sendo as decisões publicadas no Boletim Oficial da UFPE e disponibilizadas na página eletrônica
https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento
7 INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES:
7.1 Será indeferida a inscrição quando ocorrer:
a) a ausência de documento exigido, em desacordo com o item 2.7 deste Edital ou pela constatação de qualquer
irregularidade nos documentos apresentados;
b) o não atendimento ao perfil de candidato definido no Anexo 2 deste Edital.
c) inscrições postadas para locais diferentes daquele referido no item 2.1, postadas ou recebidas fora dos prazos
estabelecidos neste Edital.
8 COMISSÃO EXAMINADORA:
8.1 Compete ao Conselho do Centro Acadêmico a constituição da Comissão Examinadora do Concurso composta
por 03 (três) ou 05 (cinco) Membros Titulares e por 02 (dois) Membros Suplentes, proposta do Pleno do
Departamento ou Núcleo.
8.2 A participação do Membro Suplente dar-se-á nos casos de afastamento de Membro Titular.
8.3 A Comissão Examinadora deve ser constituída por professores da área de estudos a que se destina o concurso,
com titulação mínima de doutorado, docentes da UFPE ou externos à instituição, assegurada a estes a maioria na
composição da comissão, sendo admissível a composição de comissão integrada em sua totalidade por membros
externos.
8.4 Poderá integrar a Comissão Examinadora, na qualidade de membro interno, professor aposentado da
Universidade Federal de Pernambuco e como membro externo somente se este mantiver vínculo com outra
Instituição de Ensino Superior.
8.5 É vedada a participação na Comissão Examinadora daquele que, em relação a qualquer dos candidatos:
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I. seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau;
II. tenha litigado ou esteja litigando judicial ou administrativamente com candidato ou com o cônjuge ou
companheiro;
III. tenha sido orientador ou coorientador de atividades acadêmicas de conclusão de curso de pós-graduação
stricto sensu;
IV. tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos candidatos ou com os respectivos cônjuges,
companheiro, ou com seus parentes ou afins até o 3º grau;
V. tenha sido autor ou coautor de trabalho científico com algum dos candidatos nos últimos 05(cinco) anos.
8.5.1 O inciso V não se aplica aos casos de obra coletiva coordenada pelo Examinador, na qual o candidato ou o
Examinador tenha contribuído apenas com artigo ou ensaio.
8.6 O candidato poderá arguir perante a Direção do Centro Acadêmico a impugnação de membro da Comissão
Examinadora, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da divulgação de sua composição no Boletim
Oficial da UFPE, por infração de quaisquer motivos listados no item 8.5, devendo a impugnação ser devidamente
fundamentada.
8.7 A impugnação será apreciada pelo Conselho do Centro Acadêmico a que se destina o concurso no prazo de
02 (dois) dias úteis.
8.8 O direito à impugnação preclui com o término do prazo previsto em 8.6.
8.9 Os membros da Comissão Examinadora devem declarar a inexistência de impedimento a sua participação da
Comissão, conforme o disposto no item 8.5 e 8.5.1, e de manter absoluto sigilo em relação às atividades do Concurso,
sob risco de responder administrativamente pela infração.
8.10 Caberá ao Professor da classe mais elevada do Magistério Superior Federal a presidência da Comissão
Examinadora.
8.11 Nos casos em que os membros pertencerem à mesma classe, caberá a presidência da Comissão Examinadora
ao professor com maior tempo de serviço no Magistério Superior Federal.
8.12 Persistindo o empate, a presidência da Comissão Examinadora caberá ao professor de idade mais elevada.
8.13 A Comissão Examinadora deverá estar presente em todas as etapas do concurso, da instalação à divulgação
do resultado final.
8.14 A Comissão Examinadora contará com Secretário designado pelo Departamento, Núcleo ou Curso.
9 REALIZAÇÃO DO CONCURSO:
9.1 As provas Escrita, Didática, Prática e Defesa de Memorial serão realizadas sucessivamente no prazo de até
120 (cento e vinte) dias a contar da data de encerramento das inscrições, em locais, datas e horários previstos no
Cronograma do Concurso, afixado na Secretaria do Departamento, Núcleo ou Curso a que se destina o Concurso
e disponibilizado na página eletrônica https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamentocom
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do seu início.
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9.2 A critério do Departamento, Núcleo ou Curso a que se destina o concurso, os resultados das provas Escrita,
Didática, Prática e Defesa de Memorial poderão ser divulgados juntamente com o resultado da Prova de Títulos,
ao final do concurso.
9.3 Ocorrendo o previsto no item 9.1, o prazo recursal de cada uma das etapas se inicia na data da divulgação do
resultado final do concurso.
9.4 Possíveis alterações do Cronograma do concurso serão formalmente entregues aos candidatos presentes,
quando da realização das provas Escrita, Didática, Prática e Defesa de Memorial, e disponibilizadas em
https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento.
9.5 É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento do Cronograma do Concurso, bem como
das

demais

publicações

a

ele

relativas,

disponibilizadas

na

página

eletrônica

https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento/concursos-em-andamento.
9.6 É facultado ao candidato Atendimento Especial para a realização da Prova Escrita, desde que o requeira à
Diretoria do Centro Acadêmico com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de realização da Prova Escrita.
9.7 O requerimento deverá ser instruído por laudo médico recente (máximo de 90 dias), com indicação do tipo de
deficiência do qual é portador (CID) e com especificação de suas necessidades quanto ao atendimento
personalizado.
9.8 Não será concedido Atendimento Especial ao candidato que não o tenha requerido na forma e prazos
previstos nos itens 9.6 e 9.7.
10 PROVA ESCRITA:
10.1 A Prova Escrita, de caráter eliminatório, versará sobre ponto sorteado imediatamente antes de seu início,
dentre uma lista de dez pontos, organizada com base no programa do concurso e divulgada pelo Departamento,
Núcleo

ou

Curso

ao

qual

se

destina

o

concurso

na

página

eletrônica

da

UFPE

(https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento, em até 10 (dez) dias antes da data da sua
realização.
10.2 A prova Escrita, à qual será atribuída nota de 0 a 10 (zero a dez), será realizada com a participação de todos
os candidatos, em recinto fechado e com a duração máxima de 4 (quatro) horas.
10.3 A prova Escrita não será identificada, competindo exclusivamente ao Secretário do Concurso a sua
numeração, responsável pela sua guarda e sigilo até a identificação após a correção.
10.3.1 O candidato que identificar a prova será eliminado do certame
10.4 A prova Escrita deverá ser redigida com caneta esferográfica, azul ou preta, e realizada com letra legível,
vedada qualquer forma que habilite a identificação do candidato.
10.5 Salvo se expressamente autorizado nas Informações Complementares a este Edital, é vedada a consulta de
qualquer material bibliográfico ou anotações pessoais durante a realização de prova escrita, bem como de
quaisquer meios eletrônicos, sob pena de exclusão do candidato do certame.
10.6 Após o sorteio do ponto da prova Escrita, a Comissão Examinadora poderá, a seu critério, designar servidor
para fiscalizar a realização da prova.
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10.7 A nota da prova Escrita corresponderá à média aritmética das notas atribuídas por cada membro da
Comissão Examinadora, sendo a nota final o resultado da média aritmética das notas individualmente atribuídas.
10.8 São critérios para o julgamento da prova Escrita: o domínio do tema, coerência, poder de sistematização,
elaboração pessoal, a qualidade e o rigor da exposição.
10.9 À Comissão Examinadora compete elaborar Espelho da Prova do qual devem constar os tópicos do
conteúdo do ponto sorteado considerados indispensáveis pela Comissão Examinadora para aplicação dos critérios
de julgamento.
10.10 O resultado da prova Escrita, juntamente com o Espelho da Prova, será afixado na Secretaria dos
Departamentos, Núcleo ou Curso do Centro Acadêmico para o qual será realizado o concurso, obedecido o
Cronograma do Concurso.
10.11 O candidato que faltar à prova Escrita ou nela obtiver nota inferior a 7 (sete) será eliminado do certame.
11 PROVAS DIDÁTICA, PRÁTICAE DEFESA DE MEMORIAL:
11.1 Às provas Didática, Prática e Defesa de Memorial, de caráter eliminatório, serão atribuídas nota de 0 (zero) a
10 (dez), por cada membro da Comissão Examinadora, sendo a nota final o resultado da média aritmética das notas
individualmente atribuídas a estas provas.
11.2 A Prova Didática constará de uma aula teórica ou outra atividade teórica presencial, indicada nas Informações
Complementares, com duração mínima de 50 (cinquenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará sobre um
dos pontos da lista dos pontos divulgada, excluído o ponto sorteado para a prova Escrita, sorteado 24 (vinte e
quatro) horas antes de sua realização, na presença dos candidatos.
11.3 Os candidatos se submeterão às provas Didática, Prática e Defesa de Memorial pela ordem de inscrição, e
deverão comparecer no local, na data e horário de seu início conforme Cronograma do Concurso.
11.4 Da sessão do sorteio do ponto de que trata o item 11.2 será lavrada ata assinada pela Comissão Examinadora
e pelos candidatos presentes, e divulgada na Secretaria do Departamento, Núcleo ou Curso ao qual se destina o
concurso.
11.5 Quando do sorteio dos pontos das provas Didática e Prática, a Comissão Examinadora entregará uma tabela
com a distribuição dos pontos e critérios utilizados para avaliação das referidas provas.
11.6 A Comissão Examinadora poderá constituir grupos de candidatos para a realização das provas Didática,
Prática e Defesa de Memorial, quando serão realizados tantos sorteios quanto forem necessários, na forma dos
itens 11.2 e 11.3, devendo os candidatos comparecerem na oportunidade da realização da prova da turma para a
qual foi designado, e permanecer em sala própria designada para este fim até o horário da sua prova.
11.6.1 O candidato deverá comparecer no horário designado para a realização das provas Didática, Prática e
Defesa de Memorial e permanecer em sala própria designada até o horário de sua prova, sob pena de eliminação
do concurso.
11.7 As provas Didática, Prática e Defesa de Memorial serão realizadas em ambiente aberto ao público, e
registradas em vídeo ou áudio, sendo vedada a presença dos candidatos concorrentes.
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11.7.1 Sendo detectada falha técnica que tenha impedido a gravação das aulas em vídeo ou áudio, os candidatos
cujas serão convocados novamente para a realização de novo sorteio de ponto e realização de nova aula didática
(Decreto nº 6.944/2009).
11.8 É de responsabilidade exclusiva do candidato a utilização de equipamento para a realização da Prova
Didática, tais como notebook, software, iPad, tablet ou outros meios didáticos.
11.9 Antes do início da prova Didática, o candidato deverá distribuir aos membros da Comissão Examinadora o
Plano de Aula.
11.10 O Presidente da Comissão Examinadora comunicará ao candidato os horários, de início e de término das
provas Didática, Prática e Defesa de Memorial, registrados em lista de presença firmada pelo candidato, sendo
que, findo o tempo máximo de duração da prova, será a mesma encerrada, independentemente de suaconclusão.
11.11 São critérios para o julgamento das provas Didática e Prática: o plano de aula, o seu cumprimento, o tempo
de execução, o domínio e atualidade do conteúdo, a capacidade de comunicação e a metodologia utilizada.
11.12 É vedado ao público presente gravar ou transmitir as aulas Didáticas, Prática e Defesa de Memorial com
meio de telefones celulares, câmeras de vídeo ou quaisquer meios eletrônicos.
11.12.1 É vedado ao público presente qualquer manifestação durante a realização das provas Didática, Prática e
Defesa de Memorial, sob pena de sua exclusão do recinto de realização da prova.
11.12.2 O público deverá entregar ao Secretário do Concurso, para guarda, os celulares ou meios eletrônicos de
gravação ou transmissão de dados que portar.
11.13 A prova Prática, com duração de até 04 (quatro) horas, consistirá na realização de uma atividade prática
prevista nas Informações Complementares deste Edital.
11.14 A Defesa de Memorial, quando exigível nas Informações Complementares a este Edital, terá a duração de
até 60 (sessenta) minutos e consistirá em exposição escrita e oral pelo candidato, das atividades por ele
desenvolvidas em sua trajetória profissional e acadêmica.
11.14.1 O Memorial deverá:
a) apresentar, de maneira organizada, a contribuição do candidato para cada uma das áreas em que sua atuação
profissional ou acadêmica tenha sido relevante;
b) estabelecer os pressupostos teóricos e os marcos conceituais dessa atuação;
c) discutir os resultados alcançados;
d) sistematizar a importância da contribuição realizada;
e) identificar os possíveis desdobramentos e as consequências dessa contribuição; e
f) plano de trabalho/projeto de pesquisa desenvolvido pelo candidato, na forma prevista nas Informações
Complementares

veiculadas

na

página

eletrônica

da

PROGEPE

https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento.
11.14.2 São critérios para avaliação da Defesa de Memorial:
a) a metodologia utilizada;
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b) o domínio dos temas e ideias que tenham dado sustentação aos trabalhos desenvolvidos, com ênfase em sua
contribuição para a área de conhecimento objeto do Concurso;
c) a contemporaneidade, extensão, profundidade e evolução dos conhecimentos do candidato na área objeto do
Concurso;
d) a pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas utilizadas;
e) a relevância das atividades realizadas, bem como a contribuição científica, técnica ou artística do candidato para
a área de conhecimento considerada;
f) as experiências que revelem liderança acadêmica; e
g) a participação em programas de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como em atividade de administração
universitária.
11.15 Finda a exposição das provas Didática, Prática e Defesa de Memorial, a Comissão Examinadora poderá
arguir o candidato, em até 30 (trinta) minutos.
11.16 Serão atribuídas nota de 0 a 10 (zero a dez) às provas Didática, Prática e Defesa de Memorial, e o seu
resultado corresponderá à média aritmética das notas atribuídas por cada examinador.
11.17 Os resultados das provas Didática, Prática e Defesa de Memorial serão afixados na Secretaria do
Departamento, Núcleo ou Curso ao qual se destina o Concurso, obedecido o seu Cronograma do Concurso.
11.18 O candidato que, nas provas Didática, Prática ou Defesa de Memorial obtiver nota inferior a 7 (sete) em
qualquer delas será eliminado do certame.
12 PROVA DE TÍTULOS:
12.1 A prova de Títulos, de caráter classificatório, constará da avaliação das seguintes atividades:
I) acadêmicas e experiências didáticas;
II) profissionais, científicas, literárias ou artísticas; e
III) outras atividades correlatas.
12.2 As atividades objeto da prova de Títulos são as constantes no Anexo 6.
12.3 Somente serão consideradas as atividades previstas no item 2 no Anexo 6 aquelas realizadas nos últimos 05
(cinco) ou 10 (dez) anos, conforme previsão nas Informações Complementares a este Edital para o cargo em
disputa.
12.4 A nota da prova de Títulos do candidato corresponderá a média aritmética das notas atribuídas por cada
examinador, na escala de 0 a 10 (zero a dez).
12.4.1 Os examinadores poderão, em conjunto, atribuir uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) às Tabelas de pontuação
da prova de títulos.
12.5 O registro dos pontos dar-se-á por meio de Ficha de Avaliação da Prova de Títulos de cada candidato, sendo
indicado cada item e subitem pontuado, devendo a Comissão Examinadora fundamentar a não atribuição de
pontuação requerida no relatório descritivo.
12.6 A qualquer tempo, sendo constatada qualquer irregularidade no procedimento de contagem dos pontos na
prova de títulos, a Comissão Examinadora deverá rever a nota atribuída aos candidatos, republicando o resultado.
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13 RESULTADO DO CONCURSO:
13.1 Para a apuração do resultado do concurso a Comissão Examinadora deverá observar:
I. será considerado aprovado o candidato que obtiver a nota mínima de 7 (sete) em cada uma das provas Escrita,
Didática, Prática e Defesa de Memorial;
II. a classificação parcial dos candidatos deverá resultar da média aritmética das notas atribuídas por cada
Examinador nas provas Escrita, Didática, Prática e Defesa de Memorial, limitada à terceira casa decimal, vedado
arredondamento;
III.à média aritmética obtida será acrescentada a média atribuída à prova de Títulos para a obtenção da
classificação final, limitada à terceira casa decimal e vedado arredondamento; e
IV. as notas atribuídas em todas as provas serão objeto de justificação pela Comissão Examinadora, através das
tabelas de critérios de pontuação.
13.2 Obedecida a apuração na forma prevista no item 13, a pontuação final, poderá ser superior a 10 (dez),
limitada em 20 (vinte).
13.3 Ocorrendo empate entre candidatos terá preferência o candidato de maior idade.
13.4 O resultado do concurso será divulgado pela Comissão Examinadora, em local, data e horário previstos no
Cronograma do Concurso, restando disponível na Secretaria do Departamento, Núcleo ou Curso para o qual se
destina o concurso, o qual será encaminhado para aprovação e submissão ao Conselho do Centro acadêmico para
homologação.
13.4.1 Nos certames em que houver candidatos autodeclarados negros, a divulgação do resultado final só poderá
ocorrer após estes candidatos se apresentarem à Comissão de Heteroidentificação para a avaliação fenotípica.
13.5 Quando da homologação poderão ser corrigidos vícios materiais por ventura observados no parecer da
Comissão Examinadora evitando-se a sua rejeição.
13.6 A rejeição do resultado da Comissão Examinadora somente ocorrerá pelo voto de 2/3 (dois terços) dos
membros do Pleno do Departamento, Núcleo ou Curso e do Conselho do Centro Acadêmico ao qual se destina o
concurso.
13.7 A homologação do resultado final do concurso será publicada no Diário Oficial da União com a relação dos
candidatos aprovados e classificados por ordem de classificação, respeitando-se o número máximo de aprovados
de acordo com Anexo II do Decreto nº 6.944/2009 (Anexo 3).
13.7.1 Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o Anexo II do Decreto nº
6.944/2009 (Anexo 3), ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso
público.
13.8 Homologado o concurso, o Centro Acadêmico encaminhará ao Reitor o processo do concurso para o
preenchimento das vagas pelos candidatos classificados.
14 RECURSOS:
14.1 São assegurados recursos das decisões relativas à Inscrição, às Provas Escrita, Didática, Prática e Defesa de
Memorial, ao Julgamento dos Títulos e da Heteroidentificação.
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14.2 Os recursos deverão ser interpostos, de forma presencial ou por via postal registrada e com Aviso de
Recebimento, pelo candidato ou por procurador regularmente constituído, sendo utilizado formulário disponível
em https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento, instruídos com:
I. identificação do recorrido e de seu procurador, se for o caso;
II. fundamentos do pedido, facultada a juntada de documentos; e
III. data e assinatura do recorrente ou de seu procurador.
14.2.1 O formulário de recursos e toda a documentação a ele anexada devem ser salvos em meio digital (CDROM), na extensão pdf, e encaminhados na forma do item 14.2 , enviados à instância administrativa a quem
compete seu julgamento (itens 14.6, 14.7, 14.8, 14.9).
14.3 Para instrução de recursos é admissível a concessão de vistas à documentação do concurso, mediante
requerimento escrito do candidato ou de seu procurador, sendo-lhe permitido o acesso desde que realizado no
prazo recursal, na Secretaria do Secretaria do Departamento, Núcleo ou Curso responsável pelo concurso.
14.4 Quando da realização do pedido de vistas é franqueado ao requerente o acesso à suas provas Escrita,
Didática, Prática e Defesa de Memorial, e demais registros (vídeo/áudio) a elas relativos, vedada a realização de
cópias, xerográficas e digitais.
14.5 O acesso às provas de outros candidatos somente será concedido quanto a Prova de Títulos.
14.6 Os recursos ao indeferimento da Inscrição serão protocolados na Diretoria do Centro Acadêmico ao qual se
destina o concurso, sendo da competência do Conselho do Centro Acadêmico e deverão ser interpostos no prazo
de 02 (dois) dias úteis, contados da publicação da homologação das inscrições no Boletim Oficial da
Universidade e disponibilizados na página eletrônicahttps://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-emandamento.
14.7Os recursos às decisões da Comissão de Heteroidentificação são de competência da Comissão Recursal,
designada pelo Reitor, deverão ser interpostos no prazo de 02(dois) dias úteis contados da divulgação da decisão
da Comissão de Heteroidentificação, conforme disposto no item 5.23 deste Edital.
14.7.1 Das decisões da Comissão Recursal não caberá recurso.
14.8 Os recursos à Provas Escrita, Didática, Prática e Defesa de Memorial e do Julgamento de Títulos deverão ser
interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da divulgação do resultado e protocolados na Diretoria do
Centro Acadêmico ao qual se destina o concurso, sendo dirigidos à Comissão Examinadora à qual compete o seu
julgamento.
14.9 Recursos quanto ao resultado final do concurso, de efeito suspensivo, devem ser interpostos perante o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da publicação do
ato de homologação no Diário Oficial da União, protocolados na Divisão de Comunicação – DICOM, no prédio
da Reitoria, ou através de correspondência dirigida ao endereço Av. Prof. Moraes Rego, 1235– Cidade
Universitária, Recife - PE - CEP: 50670-901.
14.10 Na ocorrência de ausência de decisão dos recursos interpostos na oportunidade própria quando da
realização de etapas do concurso, é assegurado aos recorrentes a participação nas fases subsequentes do concurso

B.O. UFPE, RECIFE, 54 (063 ESPECIAL): 01 – 83 18 DE JULHO DE 2019.

14

até decisão dos recursos.
14.11 É de exclusiva responsabilidade dos candidatos a observação do endereçamento dos recursos e dos prazos
de interposição, nada podendo ser atribuído à Universidade responsabilidade por extravio ou atraso no
recebimento de documentos.
14.12 Os resultados dos julgamentos dos recursos serão afixados na Secretaria do Departamento, Núcleo ou
Curso a que se destina o concurso.
15 ELIMINAÇÃO DO CONCURSO:
15.1 Será eliminado do Concurso o candidato que:
I. faltar a qualquer prova ou não comparecer nas datas e horários designados para a sua realização ou não
permanecer em sala reservada designada pela Comissão Examinadora;
II. comparecer a quaisquer das provas após o horário fixado pelo Cronograma do Concurso;
III. obtiver nota inferior a 7 (sete) nas provas Escrita, Didática, Prática ou Defesa de Memorial;
IV. tiver rejeitada a sua autodeclaração pela Comissão de Heteroidentificação;
V.identificar a prova escrita;
VI – apresentar declaração falsa quando da inscrição, na ocorrência de ausência de quaisquer condições ou
requisitos deste Edital ou na constatação, por quaisquer meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico, ou por
investigação policial, de ter o candidato se utilizar de processo ilícito para obter aprovação própria ou de
terceiros.
16 PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO:
16.1 O prazo de validade do concurso será de 01 (um) ano, contado a partir da data da publicação da
homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, a critério
exclusivo da UFPE.
17 DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1A inscrição no Concurso implica em submissão irrestrita do candidato ao presente Edital, a seus Anexos, e às
Informações Complementares relativas ao cargo pretendido, dos quais não poderá alegar desconhecimento.
17.2É vedado terminantemente ao candidato e ao público presente na realização das provas, portar aparelhos
eletrônicos (telefone celular, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, ipad, Ipod, Iphone, mp4, mp3,
receptor, gravador, walkman, relógio do tipo data bank, e assemelhados), exceto aqueles a serem utilizados pelo
candidato como apoio didático para a realização da prova.
17.3 A nomeação dos candidatos classificados obedecerá ao prazo de validade do concurso, à ordem de
classificação e à conveniência administrativa, respeitados os critérios de alternância e proporcionalidade entre a
Ampla Concorrência e as reservas para os Candidatos Negros e Pardos e para os Portadores de Deficiência.
17.4São requisitos para a investidura no cargo:
a) ter sido aprovado e classificado no concurso;
b) apresentar diplomas registrados da titulação exigida para o cargo ou devidamente reconhecidos ou revalidados
quando obtidos no estrangeiro;
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c) ser brasileiro ou estrangeiro portador do visto permanente;
d) estar com as obrigações militares e eleitorais regulares, em se tratando de brasileiro;
e) não acumular cargos, empregos e funções públicas, mesmo na inatividade, exceto aqueles permitidos pela
Constituição Federal;
f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público
federal, prevista no parágrafo único do Art. 137da Lei nº 8.112/90.
g) submeter-se à avaliação pelo serviço médico da UFPE objetivando a comprovação de aptidão, física e mental,
para o exercício do cargo; e
h) apresentar declaração de bens, atualizada na data da posse.
17.4.1A posse poderá ser realizada por procurador.
17.5 Os candidatos aprovados e não classificados em Concurso a que se destina este Edital poderão ser
aproveitados por outras instituições de ensino superior do sistema federal de educação superior para provimento
de cargos que contem com iguais denominações e mesmas atribuições, competências, direitos e deveres, e que
exijam idênticos requisitos de habilitação acadêmica e profissional, aproveitamento que se subornará à ordem de
aprovação e concordância do Centro Acadêmico ao qual se destinou o concurso.
17.6 A documentação dos candidatos reprovados, desclassificados, não classificados ou cuja inscrição tenha sido
indeferida, estão disponíveis para retiradas pelos seus titulares em até um ano, contado da data da publicação da
homologação do resultado no DOU, findo o qual serão reciclados.
17.6.1 Para o recebimento da documentação o candidato ou seu procurador deverá requerer à Direção do Centro
Acadêmico ao qual se destinou o concurso.
17.6.2 Na hipótese de existência de recurso em tramitação relativo ao concurso ao qual o candidato se submeteu,
os prazos previstos no item 16 se iniciam na data de decisão do recurso.
17.6.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato as despesas porventura existentes quando da devolução da
documentação.
17.7 É de responsabilidade do candidato manter os seus dados atualizado. Em caso de alteração dos dados
pessoais (nome, endereço, telefone, inclusive o eletrônico) constantes na inscrição, o candidato deverá comunicar
ao Centro Acadêmico ao qual se destinou o concurso.
17.8 A qualquer tempo serão anuladas inscrição, provas, nomeação e posse do candidato, se verificada a falsidade
de declarações prestadas ou qualquer irregularidade nas provas ou nos documentos apresentados.
17.9 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE.
17.10 O prazo de impugnação deste Edital é de 5 (cinco) dias, contados de sua publicação no Diário Oficial da
União.
ANÍSIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO
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ANEXO 1

ATIVIDADES

DATAS

Período de solicitação de isenção da De 18/07/2019 a 22/07/2019 por meio do preenchimento do formulário
taxa de inscrição
Publicação

dos

eletrônico disponível na página eletrônica da PROGEPE *
resultados

dos

pedidos de isenção de taxa de Até 26/07/2019 na página eletrônica da PROGEPE*
inscrição
De 29/07/2019 a 28/08/2019 - de forma presencial nas Secretarias das
Diretorias dos Centros Acadêmicos nos endereços e horário de
funcionamento da Unidade Acadêmica indicados no Anexo 2.
Inscrição por via postal: De 29/07/2019 a 28/08/2019, endereçada à
PERÍODO DE INSCRIÇÃO

Diretoria do Centro Acadêmico à qual a vaga está ofertada (conforme
Anexo 2) por Correspondência Registrada e com Aviso de
Recebimento, postada até a data do último dia de inscrição
(28/08/2019) e recebida até 5 (cinco) dias úteis após a data de
encerramento das inscrições (29/08, 30/08, 02/09, 03/09 e 04/09/19).

Publicação

da

homologação

das

inscrições
no Boletim Oficial da UFPE e na
página eletrônica da PROGEPE*

A partir de 25 de setembro de 2019, a depender do envio das
informações pelos Departamentos. Divulgação: na página eletrônica da
PROGEPE*

Publicação da homologação da banca A partir de 25 de setembro de 2019, a depender do envio das
no Boletim Oficial da UFPE e na informações pelos Departamentos. Divulgação: na página eletrônica da
página eletrônica da PROGEPE *

PROGEPE*

Publicação dos pontos e cronograma

A partir de 25 de setembro de 2019, a depender do envio das

no Boletim oficial e na página informações pelos Departamentos. Divulgação: página eletrônica da
eletrônica da PROGEPE*

PROGEPE*
Cada Departamento ou Núcleo organizará o cronograma das provas

REALIZAÇÃO DOS CONCURSOS

que poderão ocorrer até a data máxima de 26 de dezembro de 2019. A
divulgação será feita na página eletrônica da PROGEPE*, a depender
do envio das informações pelos Departamentos.

PROCEDIMENTOS

DE

HETEROIDENTIFICAÇÃO,
obrigatória para os candidatos que se
autodeclararem negros ou pardos

O procedimento de heteroidentificação ocorrerá respeitando-se o
calendário de provas de cada área/subárea sendo publicado na página
eletrônica da PROGEPE*
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ATIVIDADES

DATAS

Homologação dos Resultados no Publicado de acordo com o envio dos processos à Coordenação de
Diário Oficial da União

Concursos Docentes/ PROGEPE.

Havendo recurso em relação ao
resultado publicado no D.O.U., o
mesmo

contará

com

efeito

suspensivo até o julgamento dos

Após a publicação no D.O.U.

recursos pelo CEPE (item 14.8 do
Edital)
Nomeações

dos

candidatos

pela A partir da divulgação do resultado no D.O.U. e durante o prazo de

PROGEPE

validade do concurso, caso não haja recursos interpostos ao CEPE.

* https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento

ANEXO 2

CTG - CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
Av. Arquitetura, S/N, Cidade Universitária, Recife - PE, CEP: 50740-550. - Telefone: (81) 2126-8200 - Horário
de Atendimento: 8h às 12h e 14h às 17h

DEPARTA
MENTO

Área(s)

Classe

Regime

Nº

de

Vagas

Trabalh AC PD
o

Engenharia
ENGENH
ARIA DE

Produção/

de
Subárea:

Decisão e Sistemas

PRODUÇ Engenharia
ÃO

Produção/

Manutenção

* **
DOUTOR em Engenharia de Produção e MESTRE em

Adjun
to A

DE

01 0

Engenharia

de

Produção

e

GRADUADO

em

Engenharia de Produção ou Engenharia Mecânica ou
Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica.
DOUTOR em Engenharia de Produção e MESTRE em

de
Subárea: Adjun

Confiabilidade

Titulação Mínima Exigida/ Perfil do Candidato

e to A

DE

01 01

Engenharia

de

Produção

e

GRADUADO

em

Engenharia de Produção ou Engenharia Mecânica ou
Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica.
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CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Av. da Engenharia, s/n Cidade Universitária Recife-PE CEP: 50740-600 - Telefone:(81)2126-8568/8500 - Horário de
Atendimento: 8h às 12h e 14h às 17h
Nº
Regime

DEPARTA

Área(s)

MENTO

Classe

Vagas

de
Trabalho

Titulação Mínima Exigida/ Perfil do Candidato
AC PD
*

**
DOUTOR em Fisioterapia ou Ciências da Reabilitação,

Área: Saúde Coletiva/
FISIOTERA Subárea:
PIA

aplicada

Fisioterapia Adjunt
à

saúde o A

ambos desenvolvidos na área de Saúde Coletiva (Estudos
DE

01

0 epidemiológicos, processo de envelhecimento, reabilitação
e/ou saúde do idoso e promoção da saúde) ou DOUTOR na

coletiva


área de Saúde Coletiva e GRADUADO em Fisioterapia.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: todos os candidatos aprovados e nomeados nos Concursos públicos de Provas e

Títulos deste edital para as áreas do Centro de Ciências da Saúde terão obrigatoriamente as seguintes atribuições Acadêmicas,
Administrativas, de Pesquisa e Extensão: Atuar como professor ou tutor em qualquer dos módulos interdisciplinares,
articulando as tutorias com os demais espaços pedagógicos (salas de aula, ambulatórios, enfermarias, bloco cirúrgico, clínica
escola, laboratório morfofuncional, laboratório de habilidades clínica, laboratório de ACLS/ATLS, laboratório de informática
e comunicação); Participar das atividades de gestão pedagógica junto às coordenações de às quais deverá dedicar parte da sua
carga horária; Atuar no planejamento, desenvolvimento e treinamento dos demais professores nas ferramentas definidas no
plano pedagógico.
CCEN - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
Av. Jornalista Aníbal Fernandes, s/n, Cidade Universitária. CEP: 50.740-560 - Tel. (81) 2126-8400 - Horário de
Atendimento: 8h às 12 e das 14 às 17h
Nº
DEPARTAM
ENTO

Regime
Área(s)

Classe

Vagas

de
Trabalho

Titulação Mínima Exigida/ Perfil do Candidato
AC PD
*

QUÍMICA

Adjun

FUNDAMEN Química Inorgânica

to A

TAL
Física

**

DE

01 00 DOUTOR em Química ou áreas afins.

DE

01 00

Experimental:

/Subáreas:I. Física da
Matéria
FÍSICA

Condensada;II.Óptica;I
II.Neurociência
IV.Litografia

Adjun
to A

DOUTOR em Física ou área afim (Engenharia ou Ciências
Exatas e da Terra).

e

Nanofabricação.
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CAC - CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO
Avenida da Arquitetura, S/N, Cidade Universitária, Recife - PE, CEP: 50.740-550 – Tel.:(81) 2126-8301 - Horário de
Atendimento: 9h às 12h – 14h às 16h30
Nº
Regime

DEPARTA

Área(s)

MENTO

Classe

Vagas

de
Trabalho

Titulação Mínima Exigida/ Perfil do Candidato
AC PD
*

**
DOUTOR em Arquitetura e Urbanismo (com ênfase em

Adjunt

Tectônica

oA

DE

01

0

Tecnologia da Construção) ou Engenharia Civil ou
Construção Civil e GRADUADO em Arquitetura e
Urbanismo ou Engenharia Civil.

ARQUITET
URA E

DOUTOR em Arquitetura e Urbanismo, Planejamento
Planejamento Urbano e Adjunt

URBANIS Regional

oA

DE

01

MO

0

Urbano, Desenvolvimento Urbano e áreas afins tais como:
Economia; Sociologia; Geografia, Ciências Políticas ou
História e GRADUADO em Arquitetura e Urbanismo.

Projeto de Arquitetura,
Urbanismo
Paisagismo/Subárea:

e Adjunt
oA

Desenho Urbano

DOUTOR em Arquitetura e Urbanismo ou áreas afins, tais
DE

01

0 como: Desenvolvimento Urbano e Planejamento Urbano e
Regional e GRADUADO em Arquitetura e Urbanismo.

*AC – Ampla concorrência
** PD – Portador de deficiência, em cumprimento ao Decreto nº 9.508/2018.

ANEXO 3

Quantidade de vagas X Número máximo de candidatos aprovados
(Conforme anexo II do Decreto 6.944/2009)
QTDE. DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL POR

NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS

CARGO OU EMPREGO

APROVADOS

1

5

2

9

3

14

4

18

5

22

6

25

7

29

8

32

B.O. UFPE, RECIFE, 54 (063 ESPECIAL): 01 – 83 18 DE JULHO DE 2019.

20

QTDE. DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL POR

NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS

CARGO OU EMPREGO

APROVADOS

9

35

10

38

11

40

12

42

13

45

14

47

15

48

16

50

17

52

18

53

19

54

20

56

21

57

22

58

23

58

24

59

25

60

26

60

27

60

28

60

29

60

30 ou mais

Duas vezes o número de vagas

ANEXO 4
Ordem de nomeação para áreas e subáreas com 01 vaga reservada prioritariamente a portadores de deficiência,
conforme Decreto nº 9.508/2018
Ordem de Nomeação

Tipo de vaga

1st.

Vaga reservada (deficiente)

2nd.

Ampla Concorrência (AC)

3rd.

Vaga reservada (negro)

4th.

Ampla Concorrência (AC)

5th.

Ampla Concorrência (AC)
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ANEXO 5
Ordem de nomeação para as demais áreas e subáreas (excluindo as previstas pelo cumprimento Decreto nº
9.508/2018)
Quadro 1
(Para áreas e subáreas com 01 vaga)
Ordem de Nomeação

Tipo de vaga

1st.

Ampla Concorrência (AC)

2nd.

Ampla Concorrência (AC)

3rd.

Vaga reservada (negro)

4th.

Ampla Concorrência (AC)

5th.

Vaga reservada (deficiente)

Quadro 2
(Para áreas e subáreas com 02 vagas)
Ordem de Nomeação

Tipo de vaga

1st.

Ampla Concorrência (AC)

2nd.

Ampla Concorrência (AC)

3rd.

Vaga reservada (negro)

4th.

Ampla Concorrência (AC)

5th.

Vaga reservada (deficiente)

6th.

Ampla Concorrência (AC)

7th.

Ampla Concorrência (AC)

8th.

Vaga reservada (negro)

9th.

Ampla Concorrência (AC)

Quadro 3
(Para áreas e subáreas com 03 vagas)
Ordem de Nomeação

Tipo de vaga

1st.

Ampla Concorrência (AC)

2nd.

Ampla Concorrência (AC)

3rd.

Vaga reservada (negro)

4th.

Ampla Concorrência (AC)

5th.

Vaga reservada (deficiente)

6th.

Ampla Concorrência (AC)

7th.

Ampla Concorrência (AC)

8th.

Vaga reservada (negro)

9th.

Ampla Concorrência (AC)
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Ordem de Nomeação

Tipo de vaga

10th.

Ampla Concorrência (AC)

11th.

Ampla Concorrência (AC)

12th.

Ampla Concorrência (AC)

13th.

Vaga reservada (negro)

14th.

Ampla Concorrência (AC)

Anexo 6
Atividades objeto da prova de Títulos
ITE

ATIVIDADES

PESOS (mínimo e

M

máximo)

1.

Experiência de magistério ou afins

1,0 - 3,0

2.

Produção científica, técnica, artística, cultural e de extensão. *

4,0 – 6,0

2.1

Trabalhos publicados ou equivalentes de divulgação dos produtos da área

3,0 - 5,0

2.2

Trabalhos publicados na integra ou equivalente de divulgação dos produtos da 0,0 – 1,0
área em eventos científicos

2.3

Participação em projetos, programas e ações de extensão e pesquisa

0,5 – 2,0

3.

Exercício de atividades ligadas à administração universitária

0,0 – 1,0

4.

Atividades profissionais ligadas a área/subárea do concurso

0,0 – 1,0

5.

Outras atividades correlatas

0,0 – 1,0

Somatório dos pesos

10,0

* Somente serão consideradas as atividades relativas ao item 2 aquelas realizadas nos últimos 5 (cinco) ou 10
(dez) anos, conforme previsão nas Informações Complementares a este Edital para o cargo em disputa.
___________________
Publicado no DOU nº 137, de 18.07.2019, seção 3, página 75

EDITAL Nº 58, DE 09 DE JULHO DE 2019.
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, com fundamento nas Leis nº
8.112/1990 e 12.772/2012, nos Decretos nºs 6.944/2009, 9.508/2018e 9.739/2019 e na Resolução nº 02/2018 do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE (CEPE), torna público que estão abertas as inscrições para
Concursos Públicos de Provas e Títulos, para provimento de cargos da Carreira do Magistério Superior.
(Processo nº 230876.033636/2019-78)
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.
1.2 As vagas ofertadas nos concursos para as Áreas e Subáreas, Classes, Regime de Trabalho encontram-se
listadas no Anexo 1 deste Edital.
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1.3 Remuneração segundo as Leis nº 12.772/2012 e 13.325/2016, de R$ 9.600,92 mensais, correspondente à
Classe de professor Adjunto A, da Carreira de Magistério Superior, em regime de trabalho de Dedicação
Exclusiva.
1.4 Atribuições do Cargo: atividades pertinentes à docência, presencial e à distância, de nível superior, na área do
concurso e participação nas atividades de pesquisa, extensão e administração da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE).
1.5 Lotação nos Campi, Centros Acadêmicos, Departamentos, Núcleos ou Cursos, para os quais os candidatos
prestarem o concurso, obedecidos os horários de funcionamento da respectiva Unidade Acadêmica.
2 INSCRIÇÕES:
2.1 Período: as inscrições, de forma presencial, estarão abertas no período indicado no Cronograma (Anexo 1),
nas Secretarias das Diretorias dos Centros Acadêmicos nos endereços e horários de funcionamento da Unidade
Acadêmica indicados no Anexo 2, a qual se destina o concurso.
2.2 Admitir-se-á inscrição por procuração, por instrumento público ou particular, este com a firma reconhecida
do outorgante, acompanhada de cópias autenticadas dos Comprovantes de Identidade do candidato e de seu
procurador.
2.3 Admitir-se-á inscrições por via postal as quais devem ser endereçadas por Correspondência Registrada e com
Aviso de Recebimento, às Diretorias dos Centros Acadêmicos (endereços constantes no Anexo 2), postada dentro
do período constante do Cronograma (Anexo 1), e recebidas pela Diretoria do Centro até 05 (cinco) dias após a
data de encerramento das inscrições.
2.4 É de responsabilidade exclusiva do candidato o envio no prazo e forma exigíveis neste Edital, não cabendo
nenhuma responsabilidade à Universidade por extravio ou atraso no recebimento.
2.5 É de responsabilidade exclusiva do candidato as informações e documentos por ele fornecidos para a
inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em hipótese alguma ou a qualquer título.
2.6 A inscrição do candidato no concurso implica o conhecimento e a aceitação irrestrita das condições
estabelecidas neste Edital, em seus Anexos e nas Informações Complementares a este Edital destinadas ao cargo
pretendido.
2.7 Documentos obrigatórios para a inscrição: o candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, vedada
qualquer juntada posterior de documentos:
a) requerimento de inscrição com informação do número do telefone e indicação do e-mail, disponível na página
eletrônica (www.ufpe.br/progepe/concurso/conculsos-em-andamento), firmado pelo candidato ou por procurador,
instruído, se for o caso, com a opção de concorrer em vagas reservadas a negros e pardos ou a portadores de
deficiência;
b) cópia autenticada dos Diplomas de Pós-graduação e Graduação apresentados cumulativamente (conforme
titulação acadêmica exigida no perfil do candidato constante no Anexo 2 do edital), devidamente revalidados ou
reconhecidos, se obtidos no exterior;
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c) cópia autenticada de comprovante oficial de identidade; cópia autenticada do cadastro de pessoa física (CPF);
d) se estrangeiro, cópia autenticada do Passaporte ou de Cédula de Identidade de Estrangeiro;
e) Curriculum Vitae comprovado, com a experiência acadêmica e profissional, formatado e numerado na mesma
sequência da Tabela de Pontuação para julgamento de títulos constante no edital complementar da
área/subárea,veiculado na página eletrônica https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento,
sendo de responsabilidade do candidato o enquadramento dos componentes de seu currículo nos itens da tabela
de pontuação da Prova de Títulos constante das Informações Complementares a este Edital.Não será aceito o
Currículo Lattesou a simples juntada de documentos comprobatórios.
f) comprovante de pagamento da taxa de inscrição ou da homologação da isenção da Taxa de Inscrição;
g) cópia de comprovante de residência para recebimento de correspondência ou declaração de residência
disponível na página eletrônica https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento;
h) cópia de Memorial descrevendo as atividades científicas, acadêmicas e profissionais do candidato quando
exigido pelos Departamentos, Núcleos ou Cursos, nas Informações Complementares a este Edital publicadas na
página eletrônica https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento; e
i) prova de proficiência de língua estrangeira quando exigido pelos Departamentos, Núcleos ou Cursos, nas
Informações

Complementares

a

este

Edital

veiculadas

na

página

eletrônica

https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento.
2.7.1 o candidato portador de deficiência deverá, no ato da inscrição, comprovar a condição de deficiência na
forma do item 5.4 deste Edital, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais previstos neste Edital (cf. art. 3º,
IV, Decreto nº 9.508/ 2018) e o candidato negro ou pardo deverá, no ato da inscrição, juntar autodeclaração
conforme o quesito cor e raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (cf.
art. 2º da Lei nº 12.990/2014).
2.7.2 Os documentos comprobatórios emitidos em idioma estrangeiro deverão ser acompanhados de tradução
para a Língua Portuguesa, realizada por tradutor oficial, dispensável esta exigência para as Teses de Doutorado,
Dissertações de Mestrado, artigos e livros publicados nas Línguas Inglesa ou Espanhola.
2.8 Os trabalhos publicados, inclusive os realizados em coautoria, deverão ser apresentados em cópia integral,
bem como os aceitos para publicação, acompanhados de cópia da carta de aceitação do editor.
2.9 Será admitida a inscrição de candidato não portador de diploma de Pós-graduação desde que comprove:
I. protocolo de requerimento de diploma;
II. solicitação de revalidação ou reconhecimento, no caso de diploma obtido no exterior;
III. declaração ou ata de defesa de Dissertação ou Tese, ou de Colação de Grau em titulação exigível para
concorrer ao concurso; e
IV.declaração firmada pelo Coordenador do Programa de Pós-graduação, exigível o reconhecimento de firma
quando se tratar de programa de outra instituição de ensino superior, do agendamento da Defesa de Dissertação
de Mestrado ou de tese de Doutorado.
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2.10 Será admitida a inscrição de candidato portador de diploma estrangeiro ainda não reconhecido ou
revalidado, desde que requerido, o reconhecimento ou a revalidação, até a data da inscrição no concurso.
2.11 O candidato inscrito em razão dos itens 2.9 e 2.10, caso aprovado e classificado no Concurso, deverá
apresentar os diplomas de Pós-graduação e Graduação cumulativamente (conforme titulação acadêmica exigida
no perfil do candidato constante no Anexo 2 do edital), sob pena de eliminação por se tratar de condição para a
nomeação ao cargo de Magistério Superior em concurso.
2.12 É vedada inscrição condicionada e a juntada posterior de documentos.
3TAXA DE INSCRIÇÃO, VALOR E PAGAMENTO:
3.1 A Taxa de inscrição será de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) e deverá ser paga exclusivamente no
Banco do Brasil até às 16h no prazo estabelecido no Anexo 1, através de Guia de Recolhimento da União
(GRU/SIMPLES) disponível no endereço eletrônico https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-emandamento.
3.2 Será indeferida a inscrição quando da divergência entre o valor pago na GRU/SIMPLES e o constante no
item 3.1.
3.3 Não haverá devolução do valor da Taxa de Inscrição, exceto por cancelamento do certame por conveniência
da Administração.
4 ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO:
4.1 É isento do pagamento da Taxa de Inscrição o candidato amparado pelos Decretos nºs 6.593/2008 e
6.135/2007 ou pela Lei nº 13.656/2018.
4.1.1 O prazo para requerimento da isenção do pagamento da Taxa de Inscrição é estabelecido no Cronograma
(Anexo 1).
4.1.2 Para se habilitar à isenção o candidato deverá:
a)ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o
Decreto nº 6.135/2007;
b) ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007; ou
c) for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde,conforme a Lei nº
13.656/2018.
4.1.2.1Para requerer a isenção da Taxa de Inscrição, o candidato amparado pelo Decreto nº 6.593/2008 e pelo De
creto nº 6.135/2007 ou pela Lei nº 13.656/2018 deverá preencher, no prazo previsto no Cronograma (Anexo1),
o requerimento disponível no endereço eletrônico https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-emandamento.
4.1.2.2
instruir

Para requerer a isenção da Taxa de Inscrição, o candidato amparado
o

seu

requerimento

inscrito no Conselho Regional de Medicina ou

com

pela Lei nº 13.656/2018

deverá

atestado ou laudo emitido por médico

de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde,

que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, com a data da doação.
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4.2 A divulgação do resultado do julgamento dos pedidos de isenção de Taxa de Inscrição será realizada na data
prevista no Anexo 1, com a publicação da relação nominal dos beneficiados no endereço eletrônico
https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento.
4.3 O requerimento de isenção de Taxa de Inscrição não implica em formalização da inscrição, estando o
candidato, mesmo no caso de deferimento do pedido, obrigado a cumprir as exigências contidas no item 2.7.
4.4 É exclusiva do candidato a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, ficando sujeito em
caso de declaração falsa às sanções previstas em lei, inclusive o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto
nº 83.936/1979 e no art. 2º da Lei nº 13.656/2018.
4.5 O formulário eletrônico do pedido de isenção da Taxa de Inscrição será submetido à Coordenação de
Concursos Docentes/UFPE para decisão de caráter terminativo.
4.6 A Universidade Federal de Pernambuco não se responsabiliza por eventuais prejuízos que o candidato venha
a sofrer em decorrência de informação incorreta ou inválida para a instrução do requerimento de isenção da Taxa
de Inscrição.
5 VAGAS RESERVADAS:
5.1 Dentre as vagas em concurso constantes do Anexo 2 é assegurada a reserva de vagas para pessoas portadoras
de deficiência e para negros.
5.2 Às pessoas portadoras de deficiência é assegurada a reserva de vagas, previstas no Estatuto da Pessoa com
Deficiência, em percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) das vagas existentes, e das que vierem a surgir, ou
as que forem criadas durante o prazo de validade do concurso de acordo com o Anexo 4, desde que a deficiência
não as incompatibilize para o exercício do cargo (Decreto nº 5.296/2004 e Decreto nº 9.508/2018).
5.2.1 Caso a aplicação do percentual estabelecido no item 5.2 resulte em número fracionado, este será aumentado
para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou
diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).
5.3 Para concorrer às vagas reservadas, a pessoa portadora de deficiência deverá comprovar a condição de
deficiência no ato de inscrição no concurso público, na forma do item 9.7 deste Edital, sem prejuízo da adoção de
critérios adicionais previstos neste edital (art. 3º, IV, Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018);
5.4 O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado na realização das provas deverá
requerê-lo no ato de inscrição no concurso público (conforme período informado no Anexo 1), e indicará as
tecnologias assistivas e as condições específicas de que necessita para a realização das provas.
5.5A Comissão Executora de Concursos não se responsabilizará por atendimento especial ao candidato que não o
requerer na forma e prazo previsto nos itens 5.4 e 9.6.
5.6O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá requerê-lo,
com justificativa acompanhada de parecer emitido por equipe multiprofissional ou por profissional especialista
nos impedimentos apresentados por cada candidato, no ato da inscrição (conforme período informado no Anexo
1).
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5.6.1 Ressalvadas as disposições previstas em regulamento, as pessoas com deficiência participarão do concurso
público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo das provas, à
avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida aos
demais candidatos.
5.7 Na hipótese de aprovação e classificação de candidato portador de deficiência este deverá se submeter à
perícia médica promovida por Junta Médica da UFPE, a qual caberá decisão terminativa, para fins de verificação
da compatibilidade da deficiência com o exercício do cargo para o qual logrou aprovação.
5.8 O candidato deverá comparecer à perícia médica munido de laudo médico original recente ou cópia
autenticada, emitido nos últimos noventa dias, atestando a espécie, o grau de deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).
5.9 As vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por
reprovação no concurso ou pela perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem
geral de classificação para o respectivo cargo e lotação.
5.10 Após a investidura do candidato em cargo para o qual tenha sido classificado, a deficiência não poderá ser
arguida como fundamento para concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou concessão de
aposentadoria por invalidez.
5.11 A ausência de opção quando da inscrição, em concorrer a vagas reservadas para portadores de deficiência,
fará com que o candidato concorra às vagas reservadas à ampla concorrência.
5.12Aos negros ou pardos ficam reservadas 20% das vagas oferecidas no Concurso Público, conforme dispõe a
Lei nº 12.990/2014.
5.13Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos
no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (artigo 2º da Lei nº 12.990/2014).
5.13.1 A ausência de opção quando da inscrição, em concorrer a vagas reservadas para negros, fará com que o
candidato concorra às vagas reservadas à ampla concorrência.
5.14A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou
superior a 03 (três), conforme artigo 1º, § 1º da Lei nº 12.990/2014.
5.15 Na hipótese de surgimento de vagas ou de sua criação durante o prazo de validade do concurso, obedecidas
as Áreas e Subáreas oferecidas, o primeiro candidato negro aprovado no Concurso será convocado para ocupar a
terceira vaga aberta, enquanto os demais candidatos negros classificados serão convocados a cada intervalo de 5
(cinco) vagas a serem providas, na forma do Anexo 5 deste Edital.
5.16 Caso a aplicação do percentual estabelecido no item 5.12 resulte em número fracionado, este será elevado
para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou
diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).
5.17 As informações prestadas no momento da inscrição referentes à autodeclaração e opção pela concorrência de
vagas de ações afirmativas serão de inteira responsabilidade do candidato.
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5.18 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla
concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
5.19 Constatada, a qualquer tempo, a falsidade da declaração a que se refere o item 5.13, será o candidato
eliminado do concurso ou tornada nula a sua nomeação, anulação que se subordinará a procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.
5.20 Será constituída uma Comissão de Heteroidentificação com competência deliberativa, para avaliar a
veracidade da autodeclaração dos candidatos. O Cronograma, com a data e o local para a avaliação pela
Comissão de Heteroidentificação, será publicado em https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-emandamento, na data indicada no Cronograma (Anexo 1).
5.21A avaliação da Comissão de Heteroidentificação, que decidirá pela maioria dos seus membros, se
subordinará ao previsto na Orientação Normativa nº 4/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.
5.22A Comissão de Heteroidentificação divulgará o resultado individualmente a cada candidato por meio digital,
no endereço eletrônico por ele indicado quando da inscrição em até 02 (dois) dias úteis contados da avaliação da
sua heteroidentificação.
5.23 O candidato que não for reconhecido pela Comissão de Heteroidentificação como negro ou pardo ou que
não comparecer perante a Comissão de Heteroidentificação em data, horário e local por ela designados, será
eliminado do concurso, ainda que tenha obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência (cf. art. 11
da Portaria Normativa nº 04, de 06 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).
5.24 A autodeclaração terá validade somente para o concurso a que se refere este Edital.
5.25 Os candidatos autodeclarados negros ou pardos aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas (artigo 3º, § 1º da Lei nº
12.990/2014).
5.26 O candidato autodeclarado negro ou pardo participará do concurso em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao
horário e ao local de aplicação das provas escritas, didáticas, práticas e defesa de memorial e à nota mínima
exigida aos demais candidatos.
5.27

Em

caso

de

desistência

de

candidato

negro

ou

pardo

aprovado

em

vaga

reservada,

a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado (artigo 3º, § 2º da Lei nº 12.990/2014).
5.28 Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou pardos aprovados suficientes para ocupar as
vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos
demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação (artigo 3º, § 3º da Lei nº 12.990/2014).
5.29 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que
consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência
e a candidatos negros (artigo 4º da Lei nº 12.990/2014).
6 JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
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6.1 O julgamento das inscrições compete ao Pleno do Departamento, e sua homologação ao Conselho do Centro
Acadêmico, sendo as decisões publicadas no Boletim Oficial da UFPE e disponibilizadas na página eletrônica
https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento
7 INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES:
7.1 Será indeferida a inscrição quando ocorrer:
a) a ausência de documento exigido, em desacordo com o item 2.7 deste Edital ou pela constatação de qualquer
irregularidade nos documentos apresentados;
b) o não atendimento ao perfil de candidato definido no Anexo 2 deste Edital.
c) inscrições postadas para locais diferentes daquele referido no item 2.1, postadas ou recebidas fora dos prazos
estabelecidos neste Edital.
8 COMISSÃO EXAMINADORA:
8.1 Compete ao Conselho do Centro Acadêmico a constituição da Comissão Examinadora do Concurso composta
por 03 (três) ou 05 (cinco) Membros Titulares e por 02 (dois) Membros Suplentes, proposta do Pleno do
Departamento ou Núcleo.
8.2 A participação do Membro Suplente dar-se-á nos casos de afastamento de Membro Titular.
8.3 A Comissão Examinadora deve ser constituída por professores da área de estudos a que se destina o concurso,
com titulação mínima de doutorado, docentes da UFPE ou externos à instituição, assegurada a estes a maioria na
composição da comissão, sendo admissível a composição de comissão integrada em sua totalidade por membros
externos.
8.4 Poderá integrar a Comissão Examinadora, na qualidade de membro interno, professor aposentado da
Universidade Federal de Pernambuco e como membro externo somente se este mantiver vínculo com outra
Instituição de Ensino Superior.
8.5 É vedada a participação na Comissão Examinadora daquele que, em relação a qualquer dos candidatos:
I. seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau;
II. tenha litigado ou esteja litigando judicial ou administrativamente com candidato ou com o cônjuge ou
companheiro;
III. tenha sido orientador ou coorientador de atividades acadêmicas de conclusão de curso de pós-graduação
stricto sensu;
IV. tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos candidatos ou com os respectivos cônjuges,
companheiro, ou com seus parentes ou afins até o 3º grau;
V. tenha sido autor ou coautor de trabalho científico com algum dos candidatos nos últimos 05(cinco) anos.
8.5.1 O inciso V não se aplica aos casos de obra coletiva coordenada pelo Examinador, na qual o candidato ou o
Examinador tenha contribuído apenas com artigo ou ensaio.
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8.6 O candidato poderá arguir perante a Direção do Centro Acadêmico a impugnação de membro da Comissão
Examinadora, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da divulgação de sua composição no Boletim
Oficial da UFPE, por infração de quaisquer motivos listados no item 8.5, devendo a impugnação ser devidamente
fundamentada.
8.7 A impugnação será apreciada pelo Conselho do Centro Acadêmico a que se destina o concurso no prazo de
02 (dois) dias úteis.
8.8 O direito à impugnação preclui com o término do prazo previsto em 8.6.
8.9 Os membros da Comissão Examinadora devem declarar a inexistência de impedimento a sua participação da
Comissão, conforme o disposto no item 8.5 e 8.5.1, e de manter absoluto sigilo em relação às atividades do Concurso,
sob risco de responder administrativamente pela infração.
8.10 Caberá ao Professor da classe mais elevada do Magistério Superior Federal a presidência da Comissão
Examinadora.
8.11 Nos casos em que os membros pertencerem à mesma classe, caberá a presidência da Comissão Examinadora
ao professor com maior tempo de serviço no Magistério Superior Federal.
8.12 Persistindo o empate, a presidência da Comissão Examinadora caberá ao professor de idade mais elevada.
8.13 A Comissão Examinadora deverá estar presente em todas as etapas do concurso, da instalação à divulgação
do resultado final.
8.14 A Comissão Examinadora contará com Secretário designado pelo Departamento, Núcleo ou Curso.
9 REALIZAÇÃO DO CONCURSO:
9.1 As provas Escrita, Didática, Prática e Defesa de Memorial serão realizadas sucessivamente no prazo de até
120 (cento e vinte) dias a contar da data de encerramento das inscrições, em locais, datas e horários previstos no
Cronograma do Concurso, afixado na Secretaria do Departamento, Núcleo ou Curso a que se destina o Concurso
e disponibilizado na página eletrônica https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamentocom
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do seu início.
9.2 A critério do Departamento, Núcleo ou Curso a que se destina o concurso, os resultados das provas Escrita,
Didática, Prática e Defesa de Memorial poderão ser divulgados juntamente com o resultado da Prova de Títulos,
ao final do concurso.
9.3 Ocorrendo o previsto no item 9.1, o prazo recursal de cada uma das etapas se inicia na data da divulgação do
resultado final do concurso.
9.4 Possíveis alterações do Cronograma do concurso serão formalmente entregues aos candidatos presentes,
quando da realização das provas Escrita, Didática, Prática e Defesa de Memorial, e disponibilizadas em
https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento.
9.5 É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento do Cronograma do Concurso, bem como
das

demais

publicações

a

ele

relativas,

disponibilizadas

na

página

eletrônica

https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento/concursos-em-andamento.
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9.6 É facultado ao candidato Atendimento Especial para a realização da Prova Escrita, desde que o requeira à
Diretoria do Centro Acadêmico com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de realização da Prova Escrita.
9.7 O requerimento deverá ser instruído por laudo médico recente (máximo de 90 dias), com indicação do tipo de
deficiência do qual é portador (CID) e com especificação de suas necessidades quanto ao atendimento
personalizado.
9.8 Não será concedido Atendimento Especial ao candidato que não o tenha requerido na forma e prazos
previstos nos itens 9.6 e 9.7.
10 PROVA ESCRITA:
10.1 A Prova Escrita, de caráter eliminatório, versará sobre ponto sorteado imediatamente antes de seu início,
dentre uma lista de dez pontos, organizada com base no programa do concurso e divulgada pelo Departamento,
Núcleo

ou

Curso

ao

qual

se

destina

o

concurso

na

página

eletrônica

da

UFPE

(https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento, em até 10 (dez) dias antes da data da sua
realização.
10.2 A prova Escrita, à qual será atribuída nota de 0 a 10 (zero a dez), será realizada com a participação de todos
os candidatos, em recinto fechado e com a duração máxima de 4 (quatro) horas.
10.3 A prova Escrita não será identificada, competindo exclusivamente ao Secretário do Concurso a sua
numeração, responsável pela sua guarda e sigilo até a identificação após a correção.
10.3.1 O candidato que identificar a prova será eliminado do certame
10.4 A prova Escrita deverá ser redigida com caneta esferográfica, azul ou preta, e realizada com letra legível,
vedada qualquer forma que habilite a identificação do candidato.
10.5 Salvo se expressamente autorizado nas Informações Complementares a este Edital, é vedada a consulta de
qualquer material bibliográfico ou anotações pessoais durante a realização de prova escrita, bem como de
quaisquer meios eletrônicos, sob pena de exclusão do candidato do certame.
10.6 Após o sorteio do ponto da prova Escrita, a Comissão Examinadora poderá, a seu critério, designar servidor
para fiscalizar a realização da prova.
10.7 A nota da prova Escrita corresponderá à média aritmética das notas atribuídas por cada membro da
Comissão Examinadora, sendo a nota final o resultado da média aritmética das notas individualmente atribuídas.
10.8 São critérios para o julgamento da prova Escrita: o domínio do tema, coerência, poder de sistematização,
elaboração pessoal, a qualidade e o rigor da exposição.
10.9 À Comissão Examinadora compete elaborar Espelho da Prova do qual devem constar os tópicos do
conteúdo do ponto sorteado considerados indispensáveis pela Comissão Examinadora para aplicação dos critérios
de julgamento.
10.10 O resultado da prova Escrita, juntamente com o Espelho da Prova, será afixado na Secretaria dos
Departamentos, Núcleo ou Curso do Centro Acadêmico para o qual será realizado o concurso, obedecido o
Cronograma do Concurso.
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10.11 O candidato que faltar à prova Escrita ou nela obtiver nota inferior a 7 (sete) será eliminado do certame.
11 PROVAS DIDÁTICA, PRÁTICAE DEFESA DE MEMORIAL:
11.1 Às provas Didática, Prática e Defesa de Memorial, de caráter eliminatório, serão atribuídas nota de 0 (zero) a
10 (dez), por cada membro da Comissão Examinadora, sendo a nota final o resultado da média aritmética das notas
individualmente atribuídas a estas provas.
11.2 A Prova Didática constará de uma aula teórica ou outra atividade teórica presencial, indicada nas Informações
Complementares, com duração mínima de 50 (cinquenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará sobre um
dos pontos da lista dos pontos divulgada, excluído o ponto sorteado para a prova Escrita, sorteado 24 (vinte e
quatro) horas antes de sua realização, na presença dos candidatos.
11.3 Os candidatos se submeterão às provas Didática, Prática e Defesa de Memorial pela ordem de inscrição, e
deverão comparecer no local, na data e horário de seu início conforme Cronograma do Concurso.
11.4 Da sessão do sorteio do ponto de que trata o item 11.2 será lavrada ata assinada pela Comissão Examinadora
e pelos candidatos presentes, e divulgada na Secretaria do Departamento, Núcleo ou Curso ao qual se destina o
concurso.
11.5 Quando do sorteio dos pontos das provas Didática e Prática, a Comissão Examinadora entregará uma tabela
com a distribuição dos pontos e critérios utilizados para avaliação das referidas provas.
11.6 A Comissão Examinadora poderá constituir grupos de candidatos para a realização das provas Didática,
Prática e Defesa de Memorial, quando serão realizados tantos sorteios quanto forem necessários, na forma dos
itens 11.2 e 11.3, devendo os candidatos comparecerem na oportunidade da realização da prova da turma para a
qual foi designado, e permanecer em sala própria designada para este fim até o horário da sua prova.
11.6.1 O candidato deverá comparecer no horário designado para a realização das provas Didática, Prática e
Defesa de Memorial e permanecer em sala própria designada até o horário de sua prova, sob pena de eliminação
do concurso.
11.7 As provas Didática, Prática e Defesa de Memorial serão realizadas em ambiente aberto ao público, e
registradas em vídeo ou áudio, sendo vedada a presença dos candidatos concorrentes.
11.7.1 Sendo detectada falha técnica que tenha impedido a gravação das aulas em vídeo ou áudio, os candidatos
cujas serão convocados novamente para a realização de novo sorteio de ponto e realização de nova aula didática
(Decreto nº 6.944/2009).
11.8 É de responsabilidade exclusiva do candidato a utilização de equipamento para a realização da Prova
Didática, tais como notebook, software, iPad, tablet ou outros meios didáticos.
11.9 Antes do início da prova Didática, o candidato deverá distribuir aos membros da Comissão Examinadora o
Plano de Aula.
11.10 O Presidente da Comissão Examinadora comunicará ao candidato os horários, de início e de término das
provas Didática, Prática e Defesa de Memorial, registrados em lista de presença firmada pelo candidato, sendo
que, findo o tempo máximo de duração da prova, será a mesma encerrada, independentemente de suaconclusão.
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11.11 São critérios para o julgamento das provas Didática e Prática: o plano de aula, o seu cumprimento, o tempo
de execução, o domínio e atualidade do conteúdo, a capacidade de comunicação e a metodologia utilizada.
11.12 É vedado ao público presente gravar ou transmitir as aulas Didáticas, Prática e Defesa de Memorial com
meio de telefones celulares, câmeras de vídeo ou quaisquer meios eletrônicos.
11.12.1 É vedado ao público presente qualquer manifestação durante a realização das provas Didática, Prática e
Defesa de Memorial, sob pena de sua exclusão do recinto de realização da prova.
11.12.2 O público deverá entregar ao Secretário do Concurso, para guarda, os celulares ou meios eletrônicos de
gravação ou transmissão de dados que portar.
11.13 A prova Prática, com duração de até 04 (quatro) horas, consistirá na realização de uma atividade prática
prevista nas Informações Complementares deste Edital.
11.14 A Defesa de Memorial, quando exigível nas Informações Complementares a este Edital, terá a duração de
até 60 (sessenta) minutos e consistirá em exposição escrita e oral pelo candidato, das atividades por ele
desenvolvidas em sua trajetória profissional e acadêmica.
11.14.1 O Memorial deverá:
a) apresentar, de maneira organizada, a contribuição do candidato para cada uma das áreas em que sua atuação
profissional ou acadêmica tenha sido relevante;
b) estabelecer os pressupostos teóricos e os marcos conceituais dessa atuação;
c) discutir os resultados alcançados;
d) sistematizar a importância da contribuição realizada;
e) identificar os possíveis desdobramentos e as consequências dessa contribuição; e
f) plano de trabalho/projeto de pesquisa desenvolvido pelo candidato, na forma prevista nas Informações
Complementares

veiculadas

na

página

eletrônica

da

PROGEPE

https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento.
11.14.2 São critérios para avaliação da Defesa de Memorial:
a) a metodologia utilizada;
b) o domínio dos temas e ideias que tenham dado sustentação aos trabalhos desenvolvidos, com ênfase em sua
contribuição para a área de conhecimento objeto do Concurso;
c) a contemporaneidade, extensão, profundidade e evolução dos conhecimentos do candidato na área objeto do
Concurso;
d) a pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas utilizadas;
e) a relevância das atividades realizadas, bem como a contribuição científica, técnica ou artística do candidato para
a área de conhecimento considerada;
f) as experiências que revelem liderança acadêmica; e
g) a participação em programas de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como em atividade de administração
universitária.
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11.15 Finda a exposição das provas Didática, Prática e Defesa de Memorial, a Comissão Examinadora poderá
arguir o candidato, em até 30 (trinta) minutos.
11.16 Serão atribuídas nota de 0 a 10 (zero a dez) às provas Didática, Prática e Defesa de Memorial, e o seu
resultado corresponderá à média aritmética das notas atribuídas por cada examinador.
11.17 Os resultados das provas Didática, Prática e Defesa de Memorial serão afixados na Secretaria do
Departamento, Núcleo ou Curso ao qual se destina o Concurso, obedecido o seu Cronograma do Concurso.
11.18 O candidato que, nas provas Didática, Prática ou Defesa de Memorial obtiver nota inferior a 7 (sete) em
qualquer delas será eliminado do certame.
12 PROVA DE TÍTULOS:
12.1 A prova de Títulos, de caráter classificatório, constará da avaliação das seguintes atividades:
I) acadêmicas e experiências didáticas;
II) profissionais, científicas, literárias ou artísticas; e
III) outras atividades correlatas.
12.2 As atividades objeto da prova de Títulos são as constantes no Anexo 6.
12.3 Somente serão consideradas as atividades previstas no item 2 no Anexo 6 aquelas realizadas nos últimos 05
(cinco) ou 10 (dez) anos, conforme previsão nas Informações Complementares a este Edital para o cargo em
disputa.
12.4 A nota da prova de Títulos do candidato corresponderá a média aritmética das notas atribuídas por cada
examinador, na escala de 0 a 10 (zero a dez).
12.4.1 Os examinadores poderão, em conjunto, atribuir uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) às Tabelas de pontuação
da prova de títulos.
12.5 O registro dos pontos dar-se-á por meio de Ficha de Avaliação da Prova de Títulos de cada candidato, sendo
indicado cada item e subitem pontuado, devendo a Comissão Examinadora fundamentar a não atribuição de
pontuação requerida no relatório descritivo.
12.6 A qualquer tempo, sendo constatada qualquer irregularidade no procedimento de contagem dos pontos na
prova de títulos, a Comissão Examinadora deverá rever a nota atribuída aos candidatos, republicando o resultado.
13 RESULTADO DO CONCURSO:
13.1 Para a apuração do resultado do concurso a Comissão Examinadora deverá observar:
I. será considerado aprovado o candidato que obtiver a nota mínima de 7 (sete) em cada uma das provas Escrita,
Didática, Prática e Defesa de Memorial;
II. a classificação parcial dos candidatos deverá resultar da média aritmética das notas atribuídas por cada
Examinador nas provas Escrita, Didática, Prática e Defesa de Memorial, limitada à terceira casa decimal, vedado
arredondamento;
III.à média aritmética obtida será acrescentada a média atribuída à prova de Títulos para a obtenção da
classificação final, limitada à terceira casa decimal e vedado arredondamento; e
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IV. as notas atribuídas em todas as provas serão objeto de justificação pela Comissão Examinadora, através das
tabelas de critérios de pontuação.
13.2 Obedecida a apuração na forma prevista no item 13, a pontuação final, poderá ser superior a 10 (dez),
limitada em 20 (vinte).
13.3 Ocorrendo empate entre candidatos terá preferência o candidato de maior idade.
13.4 O resultado do concurso será divulgado pela Comissão Examinadora, em local, data e horário previstos no
Cronograma do Concurso, restando disponível na Secretaria do Departamento, Núcleo ou Curso para o qual se
destina o concurso, o qual será encaminhado para aprovação e submissão ao Conselho do Centro acadêmico para
homologação.
13.4.1 Nos certames em que houver candidatos autodeclarados negros, a divulgação do resultado final só poderá
ocorrer após estes candidatos se apresentarem à Comissão de Heteroidentificação para a avaliação fenotípica.
13.5 Quando da homologação poderão ser corrigidos vícios materiais por ventura observados no parecer da
Comissão Examinadora evitando-se a sua rejeição.
13.6 A rejeição do resultado da Comissão Examinadora somente ocorrerá pelo voto de 2/3 (dois terços) dos
membros do Pleno do Departamento, Núcleo ou Curso e do Conselho do Centro Acadêmico ao qual se destina o
concurso.
13.7 A homologação do resultado final do concurso será publicada no Diário Oficial da União com a relação dos
candidatos aprovados e classificados por ordem de classificação, respeitando-se o número máximo de aprovados
de acordo com Anexo II do Decreto nº 6.944/2009 (Anexo 3).
13.7.1 Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o Anexo II do Decreto nº
6.944/2009 (Anexo 3), ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso
público.
13.8 Homologado o concurso, o Centro Acadêmico encaminhará ao Reitor o processo do concurso para o
preenchimento das vagas pelos candidatos classificados.
14 RECURSOS:
14.1 São assegurados recursos das decisões relativas à Inscrição, às Provas Escrita, Didática, Prática e Defesa de
Memorial, ao Julgamento dos Títulos e da Heteroidentificação.
14.2 Os recursos deverão ser interpostos, de forma presencial ou por via postal registrada e com Aviso de
Recebimento, pelo candidato ou por procurador regularmente constituído, sendo utilizado formulário disponível
em https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento, instruídos com:
I. identificação do recorrido e de seu procurador, se for o caso;
II. fundamentos do pedido, facultada a juntada de documentos; e
III. data e assinatura do recorrente ou de seu procurador.
14.2.1 O formulário de recursos e toda a documentação a ele anexada devem ser salvos em meio digital (CDROM), na extensão pdf, e encaminhados na forma do item 14.2 , enviados à instância administrativa a quem
compete seu julgamento (itens 14.6, 14.7, 14.8, 14.9).
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14.3 Para instrução de recursos é admissível a concessão de vistas à documentação do concurso, mediante
requerimento escrito do candidato ou de seu procurador, sendo-lhe permitido o acesso desde que realizado no
prazo recursal, na Secretaria do Secretaria do Departamento, Núcleo ou Curso responsável pelo concurso.
14.4 Quando da realização do pedido de vistas é franqueado ao requerente o acesso à suas provas Escrita,
Didática, Prática e Defesa de Memorial, e demais registros (vídeo/áudio) a elas relativos, vedada a realização de
cópias, xerográficas e digitais.
14.5 O acesso às provas de outros candidatos somente será concedido quanto a Prova de Títulos.
14.6 Os recursos ao indeferimento da Inscrição serão protocolados na Diretoria do Centro Acadêmico ao qual se
destina o concurso, sendo da competência do Conselho do Centro Acadêmico e deverão ser interpostos no prazo
de 02 (dois) dias úteis, contados da publicação da homologação das inscrições no Boletim Oficial da
Universidade e disponibilizados na página eletrônicahttps://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-emandamento.
14.7Os recursos às decisões da Comissão de Heteroidentificação são de competência da Comissão Recursal,
designada pelo Reitor, deverão ser interpostos no prazo de 02(dois) dias úteis contados da divulgação da decisão
da Comissão de Heteroidentificação, conforme disposto no item 5.23 deste Edital.
14.7.1 Das decisões da Comissão Recursal não caberá recurso.
14.8 Os recursos à Provas Escrita, Didática, Prática e Defesa de Memorial e do Julgamento de Títulos deverão ser
interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da divulgação do resultado e protocolados na Diretoria do
Centro Acadêmico ao qual se destina o concurso, sendo dirigidos à Comissão Examinadora à qual compete o seu
julgamento.
14.9 Recursos quanto ao resultado final do concurso, de efeito suspensivo, devem ser interpostos perante o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da publicação do
ato de homologação no Diário Oficial da União, protocolados na Divisão de Comunicação – DICOM, no prédio
da Reitoria, ou através de correspondência dirigida ao endereço Av. Prof. Moraes Rego, 1235– Cidade
Universitária, Recife - PE - CEP: 50670-901.
14.10 Na ocorrência de ausência de decisão dos recursos interpostos na oportunidade própria quando da
realização de etapas do concurso, é assegurado aos recorrentes a participação nas fases subsequentes do concurso
até decisão dos recursos.
14.11 É de exclusiva responsabilidade dos candidatos a observação do endereçamento dos recursos e dos prazos
de interposição, nada podendo ser atribuído à Universidade responsabilidade por extravio ou atraso no
recebimento de documentos.
14.12 Os resultados dos julgamentos dos recursos serão afixados na Secretaria do Departamento, Núcleo ou
Curso a que se destina o concurso.
15 ELIMINAÇÃO DO CONCURSO:
15.1 Será eliminado do Concurso o candidato que:
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I. faltar a qualquer prova ou não comparecer nas datas e horários designados para a sua realização ou não
permanecer em sala reservada designada pela Comissão Examinadora;
II. comparecer a quaisquer das provas após o horário fixado pelo Cronograma do Concurso;
III. obtiver nota inferior a 7 (sete) nas provas Escrita, Didática, Prática ou Defesa de Memorial;
IV. tiver rejeitada a sua autodeclaração pela Comissão de Heteroidentificação;
V.identificar a prova escrita;
VI – apresentar declaração falsa quando da inscrição, na ocorrência de ausência de quaisquer condições ou
requisitos deste Edital ou na constatação, por quaisquer meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico, ou por
investigação policial, de ter o candidato se utilizar de processo ilícito para obter aprovação própria ou de
terceiros.
16 PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO:
16.1 O prazo de validade do concurso será de 01 (um) ano, contado a partir da data da publicação da
homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, a critério
exclusivo da UFPE.
17 DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1A inscrição no Concurso implica em submissão irrestrita do candidato ao presente Edital, a seus Anexos, e às
Informações Complementares relativas ao cargo pretendido, dos quais não poderá alegar desconhecimento.
17.2É vedado terminantemente ao candidato e ao público presente na realização das provas, portar aparelhos
eletrônicos (telefone celular, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, ipad, Ipod, Iphone, mp4, mp3,
receptor, gravador, walkman, relógio do tipo data bank, e assemelhados), exceto aqueles a serem utilizados pelo
candidato como apoio didático para a realização da prova.
17.3 A nomeação dos candidatos classificados obedecerá ao prazo de validade do concurso, à ordem de
classificação e à conveniência administrativa, respeitados os critérios de alternância e proporcionalidade entre a
Ampla Concorrência e as reservas para os Candidatos Negros e Pardos e para os Portadores de Deficiência.
17.4São requisitos para a investidura no cargo:
a) ter sido aprovado e classificado no concurso;
b) apresentar diplomas registrados da titulação exigida para o cargo ou devidamente reconhecidos ou revalidados
quando obtidos no estrangeiro;
c) ser brasileiro ou estrangeiro portador do visto permanente;
d) estar com as obrigações militares e eleitorais regulares, em se tratando de brasileiro;
e) não acumular cargos, empregos e funções públicas, mesmo na inatividade, exceto aqueles permitidos pela
Constituição Federal;
f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público
federal, prevista no parágrafo único do Art. 137da Lei nº 8.112/90.
g) submeter-se à avaliação pelo serviço médico da UFPE objetivando a comprovação de aptidão, física e mental,
para o exercício do cargo; e
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h) apresentar declaração de bens, atualizada na data da posse.
17.4.1A posse poderá ser realizada por procurador.
17.5 Os candidatos aprovados e não classificados em Concurso a que se destina este Edital poderão ser
aproveitados por outras instituições de ensino superior do sistema federal de educação superior para provimento
de cargos que contem com iguais denominações e mesmas atribuições, competências, direitos e deveres, e que
exijam idênticos requisitos de habilitação acadêmica e profissional, aproveitamento que se subornará à ordem de
aprovação e concordância do Centro Acadêmico ao qual se destinou o concurso.
17.6 A documentação dos candidatos reprovados, desclassificados, não classificados ou cuja inscrição tenha sido
indeferida, estão disponíveis para retiradas pelos seus titulares em até um ano, contado da data da publicação da
homologação do resultado no DOU, findo o qual serão reciclados.
17.6.1 Para o recebimento da documentação o candidato ou seu procurador deverá requerer à Direção do Centro
Acadêmico ao qual se destinou o concurso.
17.6.2 Na hipótese de existência de recurso em tramitação relativo ao concurso ao qual o candidato se submeteu,
os prazos previstos no item 16 se iniciam na data de decisão do recurso.
17.6.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato as despesas porventura existentes quando da devolução da
documentação.
17.7 É de responsabilidade do candidato manter os seus dados atualizado. Em caso de alteração dos dados
pessoais (nome, endereço, telefone, inclusive o eletrônico) constantes na inscrição, o candidato deverá comunicar
ao Centro Acadêmico ao qual se destinou o concurso.
17.8 A qualquer tempo serão anuladas inscrição, provas, nomeação e posse do candidato, se verificada a falsidade
de declarações prestadas ou qualquer irregularidade nas provas ou nos documentos apresentados.
17.9 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE.
17.10 O prazo de impugnação deste Edital é de 5 (cinco) dias, contados de sua publicação no Diário Oficial da
União.

ANÍSIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO

ANEXO 1
ATIVIDADES

DATAS

Período de solicitação de isenção da taxa

De 18/07/2019 a 22/07/2019 por meio do preenchimento do formulário

de inscrição

eletrônico disponível na página eletrônica da PROGEPE *

Publicação dos resultados dos pedidos de
isenção de taxa de inscrição

Até 26/07/2019 na página eletrônica da PROGEPE*
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ATIVIDADES

DATAS
De 29/07/2019 a 27/09/2019 - de forma presencial nas Secretarias das
Diretorias dos Centros Acadêmicos nos endereços e horário de funcionamento
da Unidade Acadêmica indicados no Anexo 2.
Inscrição por via postal: De 29/07/2019 a 27/09/2019, endereçada à Diretoria

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

do Centro Acadêmico à qual a vaga está ofertada (conforme Anexo 2) por
Correspondência Registrada e com Aviso de Recebimento, postada até a data
do último dia de inscrição (27/09/2019) e recebida até 5 (cinco) dias úteis após
a data de encerramento das inscrições (30/09, 01/10, 02/10, 03/10 e 04/10/19).

Publicação

da

homologação

das

inscrições no Boletim Oficial da UFPE e
na página eletrônica da PROGEPE *
Publicação da homologação da banca no
Boletim Oficial da UFPE e na página
eletrônica da PROGEPE *
Publicação dos pontos e cronograma no
Boletim oficial e na página eletrônica da
PROGEPE*

A partir de 21 de outubro de 2019, a depender do envio das informações pelos
Departamentos. Divulgação: na página eletrônica da PROGEPE*

A partir de 21 de outubro de 2019, a depender do envio das informações pelos
Departamentos. Divulgação: na página eletrônica da PROGEPE*

A partir de 21 de outubro de 2019, a depender do envio das informações pelos
Departamentos. Divulgação: página eletrônica da PROGEPE*
Cada Departamento ou Núcleo organizará o cronograma das provas que
poderão ocorrer até a data máxima de 27 de janeiro de 2020. A divulgação

REALIZAÇÃO DOS CONCURSOS

será feita na página eletrônica da PROGEPE*, a depender do envio das
informações pelos Departamentos.

PROCEDIMENTOS

DE

HETEROIDENTIFICAÇÃO, obrigatória
para os candidatos que se autodeclararem
negros ou pardos

O procedimento de heteroidentificação ocorrerá respeitando-se o calendário de
provas de cada área/subárea sendo publicado na página eletrônica da
PROGEPE*

Homologação dos Resultados no Diário

Publicado de acordo com o envio dos processos à Coordenação de Concursos

Oficial da União

Docentes/ PROGEPE.

Havendo recurso em relação ao resultado
publicado no D.O.U., o mesmo contará
com efeito suspensivo até o julgamento

Após a publicação no D.O.U.

dos recursos pelo CEPE (item 14.8 do
Edital)
Nomeações
PROGEPE

dos

candidatos

pela

A partir da divulgação do resultado no D.O.U. e durante o prazo de validade
do concurso, caso não haja recursos interpostos ao CEPE.

* https://www.ufpe.br/progepe/concursos/concursos-em-andamento

B.O. UFPE, RECIFE, 54 (063 ESPECIAL): 01 – 83 18 DE JULHO DE 2019.

40

ANEXO 2
CTG - CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
Av. Arquitetura, S/N, Cidade Universitária, Recife - PE, CEP: 50740-550. Telefone: (81) 2126-8200 Horário de
Atendimento: 8h às 12h e 14h às 17h
DEPARTAMEN
TO

Regime
Área(s)

Classe

de
Trabalho

Nº Vagas
AC* PD**

Titulação Mínima Exigida/ Perfil do Candidato

Engenharia
Naval/Subárea:
Projetos

de

Sistemas

Adjunto
A

DE

01

0

DOUTOR em Engenharia Naval e/ou Oceânica e
GRADUAÇÃO em Engenharia Naval e/ou Oceânica.

Flutuantes
DOUTOR em Engenharia de Produção ou em

Engenharia
Mecânica/Subár Adjunto
ea: Engenharia

A

Engenharia Mecânica ou em áreas afins ao programa do
DE

01

0

ou Engenharia Mecânica ou Engenharias de áreas afins

de Produção

ao programa do concurso.

Projetos/subárea
:

Projeto

concurso e GRADUADO em Engenharia de Produção

de

ENGENHARIA Sistemas
MECÂNICA Hidropneumátic

DOUTOR em Engenharia mecânica ou engenharia de
Adjunto
A

áreas afins à subárea do concurso e MESTRE em
DE

01

0

Engenharia Mecânica ou Engenharia de áreas afins à
subárea do concurso e GRADUADO em Engenharia

os

Mecânica.
DOUTOR em

Energia/Subárea
Propulsão
Automotiva

Engenharia

Mecânica,

Engenharia

Automotiva ou Engenharias de áreas afins ao programa
Adjunto
A

DE

01

0

do concurso e GRADUADO em Engenharia Mecânica,
Engenharia Automotiva ou Engenharias de áreas afins
ao programa do concurso.

DOUTOR em Engenharia Mecânica ou Engenharia
Projetos/Subáre
a:

Projeto

Mecânico

Adjunto
A

Aeronáutica ou Engenharia Civil ou Engenharia Naval
DE

01

0

e/ou

Oceânica

e

GRADUADO

em

Engenharia

Mecânica ou Engenharia Aeronáutica ou Engenharia
Naval e/ou Oceânica ou Engenharia Mecatrônica.
DOUTOR

Engenharia
ENGENHARIA
BIOMÉDICA

Biomédica/Subá
rea:
Neuroengenhari
a

em

Engenharia

Biomédica,

ou

em

Neuroengenharia, ou em Neurociências, ou em áreas
Adjunto
A

DE

01

0

afins e GRADUADO em Engenharia, ou em Física, ou
em física médica, ou em Ciência da Computação, ou em
informática biomédica, ou bacharel em neurociências.
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CTG - CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
Av. Arquitetura, S/N, Cidade Universitária, Recife - PE, CEP: 50740-550. Telefone: (81) 2126-8200 Horário de
Atendimento: 8h às 12h e 14h às 17h
DEPARTAMEN
TO

Regime
Área(s)

Classe

de
Trabalho

Área: Geologia
GEOLOGIA

/

Subárea:

Mineralogia

Adjunto
A

DE

Nº Vagas
AC* PD**

01

Titulação Mínima Exigida/ Perfil do Candidato

DOUTOR em Geociências e GRADUADO
01 Geologia ou Engenharia geológica.

em

CAA – CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
Av. Campina Grande, s/n - Km 59 - Nova Caruaru, Caruaru - PE, 55014-900- 2º andar do Prédio Administrativo –
SECRETARIA GERAL DOS NÚCLEOS Secretaria Fone: (81) 2103-9165 / 2103-9166 / 2103-9167/ 2103-9168 -Horário de
Atendimento: 9h às 18h
Regime
NÚCLEO

Área(s)

Classe

Nº Vagas

de
Trabalho

Titulação Mínima Exigida/ Perfil do Candidato
AC* PD**

Tecnologia/Sub
área:
Conteúdos
NÚCLEO DE
TECNOLOGIA

Avançados de
Pesquisa
Operacional e

Adjunto
A

DOUTOR em Engenharia de Produção e MESTRE em
DE

02

0

Engenharia de Produção e GRADUADO em Engenharia
de Produção.

Otimização de
Processos
Químicos
CFCH - CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Av. da Arquitetura, S/N - Cidade Universitária - Recife/PE - 4º andar - CEP: 50740-550 - Telefone: (81) 2126-8260 - Horário
de Atendimento: 8h às 17h
DEPARTAMEN
TO

Regime
Área(s)

Classe

de
Trabalho

História/Subáre
HISTÓRIA

a: História da
América

Adjunto
A

Nº Vagas

DE

Titulação Mínima Exigida/ Perfil do Candidato
AC* PD**

01

0

DOUTOR em História e GRADUADO em História.

*AC – Ampla concorrência
** PD – Portador de deficiência, em cumprimento ao Decreto nº 9.508/2018.
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ANEXO 3
Quantidade de vagas X Número máximo de candidatos aprovados
(Conforme anexo II do Decreto 6.944/2009)
QTDE. DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL POR

NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS

CARGO OU EMPREGO

APROVADOS

1

5

2

9

3

14

4

18

5

22

6

25

7

29

8

32

9

35

10

38

11

40

12

42

13

45

14

47

15

48

16

50

17

52

18

53

19

54

20

56

21

57

22

58

23

58

24

59

25

60

26

60

27

60

28

60

29

60

30 ou mais

Duas vezes o número de vagas
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ANEXO 4
Ordem de nomeação para áreas e subáreas com 01 vaga reservada prioritariamente a portadores de deficiência,
conforme Decreto nº 9.508/2018
Ordem de Nomeação

Tipo de vaga

6th.

Vaga reservada (deficiente)

7th.

Ampla Concorrência (AC)

8th.

Vaga reservada (negro)

9th.

Ampla Concorrência (AC)

10th.

Ampla Concorrência (AC)

ANEXO 5
Ordem de nomeação para as demais áreas e subáreas (excluindo as previstas pelo cumprimento Decreto nº
9.508/2018)
Quadro 1
(Para áreas e subáreas com 01 vaga)
Ordem de Nomeação

Tipo de vaga

6th.

Ampla Concorrência (AC)

7th.

Ampla Concorrência (AC)

8th.

Vaga reservada (negro)

9th.

Ampla Concorrência (AC)

10th.

Vaga reservada (deficiente)

Quadro 2
(Para áreas e subáreas com 02 vagas)
Ordem de Nomeação

Tipo de vaga

10th.

Ampla Concorrência (AC)

11th.

Ampla Concorrência (AC)

12th.

Vaga reservada (negro)

13th.

Ampla Concorrência (AC)

14th.

Vaga reservada (deficiente)

15th.

Ampla Concorrência (AC)

16th.

Ampla Concorrência (AC)

17th.

Vaga reservada (negro)

18th.

Ampla Concorrência (AC)
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Quadro 3
(Para áreas e subáreas com 03 vagas)
Ordem de Nomeação

Tipo de vaga

15th.

Ampla Concorrência (AC)

16th.

Ampla Concorrência (AC)

17th.

Vaga reservada (negro)

18th.

Ampla Concorrência (AC)

19th.

Vaga reservada (deficiente)

20th.

Ampla Concorrência (AC)

21st.

Ampla Concorrência (AC)

22nd.

Vaga reservada (negro)

23rd.

Ampla Concorrência (AC)

24th.

Ampla Concorrência (AC)

25th.

Ampla Concorrência (AC)

26th.

Ampla Concorrência (AC)

27th.

Vaga reservada (negro)

28th.

Ampla Concorrência (AC)

ANEXO 6
Atividades objeto da prova de Títulos
ITEM

ATIVIDADES

PESOS
(mínimo e máximo)

1.

Experiência de magistério ou afins

1,0 - 3,0

2.

Produção científica, técnica, artística, cultural e de extensão. *

4,0 – 6,0

2.1

Trabalhos publicados ou equivalentes de divulgação dos produtos da área

3,0 - 5,0

2.2

Trabalhos publicados na integra ou equivalente de divulgação dos produtos 0,0 – 1,0
da área em eventos científicos

2.3

Participação em projetos, programas e ações de extensão e pesquisa

0,5 – 2,0

3.

Exercício de atividades ligadas à administração universitária

0,0 – 1,0

4.

Atividades profissionais ligadas a área/subárea do concurso

0,0 – 1,0

5.

Outras atividades correlatas

0,0 – 1,0

Somatório dos pesos

10,0

* Somente serão consideradas as atividades relativas ao item 2 aquelas realizadas nos últimos 5 (cinco) ou 10
(dez) anos, conforme previsão nas Informações Complementares a este Edital para o cargo em disputa.
___________________
Publicado no DOU nº 137, de 18.07.2019, seção 3, página 75
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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 53/2018
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto no Decreto 9.508/2018, resolve retificar o Edital Nº 53, de 7 de dezembro de
2018, publicado no DOU Nº 245, de 21 de dezembro de 2018, nos seguintes termos:
OS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ARQUITETO E URBANISTA - NÍVEL DE
CLASSIFICAÇÃO - E, ANEXO V, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: “1. Projetos de
arquitetura. 2. Métodos e técnicas de desenho e projeto. 3. Programação de necessidades físicas das atividades. 4.
Estudos de viabilidade técnico-financeira. 5. Informática aplicada à arquitetura. 6. Controle ambiental das
edificações (térmico acústico e luminoso). 7. Noções Básicas de Projetos complementares: especificação de
materiais e serviços e dimensionamento básico. 8. Instalações elétricas e hidros sanitárias. 9. Elevadores. 10.
Ventilação/exaustão. 11. Ar condicionado. 12. Telefonia. 13. Prevenção contra incêndio. 14. Programação,
controle e fiscalização de obras. 15. Conhecimentos de orçamento e composição de custos, levantamento de
quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro. 16. Normas de acessibilidades aos espaços públicos
institucionais. 17. Licitação e Contratos, conforme a Lei nº 8666/93 e suas atualizações (ênfase no capítulo 1 –
seções I a IV, capítulo 2 na íntegra, capítulo 3 – seções III a V). 18. Conhecimentos e Aplicabilidade do
AUTOCAD. 19. Lei 12.378/2010, de 31 de dezembro de 2010 que regula o exercício da Arquitetura e cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF).”
ANÍSIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO
___________________
Publicado no DOU nº 137, de 18.07.2019, seção 3, página 75

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA
CURSO DE MESTRADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 10 de julho de 2019)
EDITAL DE SELEÇÃO PARA 2020.1
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia torna público o presente Edital,
no
Boletim
Oficial
da
UFPE
e
através
do
endereço
eletrônico
http://www.propesq.ufpe.br/nova/strictosensu_cursos.php, e por Aviso veiculado no Diário Oficial da União, as
normas do Concurso Público de Seleção e Admissão – Ano Letivo 2020 (primeiro semestre) ao corpo discente do
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Curso de Mestrado acadêmico:
1 – Inscrição
1.1 – Para o Curso de Mestrado, exige-se graduação reconhecida pelo MEC na área do Programa de
Biotecnologia ou áreas afins (Biotecnologia; Biotecnologia Industrial; Ciências Biológicas, Ambientais e
Farmacêuticas; Química e Química Industrial; Engenharias Bioquímica, Química, Ambiental, Florestal,
Alimentos e de Bioprocessos e Biotecnologia; Biomedicina), realizados em instituições reconhecidas pelo
Ministério da Educação.
1.2 – A inscrição realizar-se-á na Secretaria da Pós-Graduação em Biotecnologia, situada no Departamento de
Antibióticos do Centro de Biociências - CB, UFPE, Av. Prof. Artur de Sá, S/N – Cidade Universitária 50740-525
– Recife - PE, de 02 a 30 de setembro de 2019 das 08 às 12 horas e das 14 às 17 horas, pessoalmente ou através
de procurador, mediante a apresentação de instrumento de mandato.

B.O. UFPE, RECIFE, 54 (063 ESPECIAL): 01 – 83 18 DE JULHO DE 2019.

46

1.3 – A inscrição também poderá ser realizada por correspondência (SEDEX), postada até a data de encerramento
das inscrições (30/09/2019). O Programa não se responsabilizará por atrasos ocorridos na entrega postal. A
correspondência com a inscrição deverá ser encaminhada para:
A/C. Profª. Jaciana dos Santos Aguiar
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia
Departamento de Antibióticos - Centro de Biociências - CB
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Av. Prof. Artur de Sá, S/N – Cidade Universitária 50740-525 – Recife – PE
1.4 - A documentação da inscrição será verificada quando do seu recebimento pela Secretaria do Programa de
Pós-Graduação no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, em até 03 (três) dias úteis
após o encerramento das inscrições, conforme item 2.
1.5 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a
qualquer tempo.
2 – Documentação para a inscrição
2.1 – Documentação exigida para a inscrição no Mestrado:
a) Ficha de Inscrição preenchida, na forma do Anexo I;
b) cópias de CI, CPF, Título de Eleitor e certidão de quitação eleitoral (obtida através do site do Tribunal
Superior Eleitoral, TSE, ou no cartório eleitoral); ou passaporte, no caso de candidato estrangeiro;
OBSERVAÇÃO: Não serão aceitos comprovantes de votação e/ou comprovantes de justificativa eleitoral. Caso
a emissão da certidão de quitação eleitoral pela internet esteja indisponível, o documento poderá ser obtido em
qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral;
c) 01 (uma) foto 3 x 4, recente;
d) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme boleto (Anexo II),
podendo ser efetivado através do endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br;
e) Currículo documentado, numerado e encadernado na ordem disposta no modelo no Anexo III;
f) Pré-projeto de pesquisa, em três vias impressas, devendo seguir o modelo descrito no Anexo V;
g) Comprovante de possível concluinte.
2.1.1 - Isenção para aluno regularmente matriculado na UFPE, que comprove ser concluinte de curso de
graduação ou de mestrado; e Servidores ativos e inativos da UFPE (técnico-administrativos e docentes) e
professor substituto, conforme Resolução 3/2016 do Conselho de Administração da UFPE e de candidatos
inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e integrantes de família de baixa
renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, poderá requerer a dispensa do pagamento da taxa de inscrição até o
quinto dia anterior ao do encerramento das inscrições, conforme modelo (Anexo VI);
2.1.2 – No caso do item anterior, a decisão será comunicada ao candidato em data anterior ao encerramento das
inscrições, preferencialmente por meio eletrônico, para o endereço indicado pelo candidato quando da inscrição;
2.1.3 – Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao candidato, em dois
dias úteis, o pagamento da taxa ou a interposição de recurso, dotado de efeito suspensivo, endereçado à
Coordenação do Programa.
2.2 – Além dos documentos indicados em 2.1, os candidatos ao Curso de Mestrado deverão instruir a ficha de
inscrição com:
a) Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação;
b) Cópia do histórico escolar do Curso de Graduação.
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2.3 – No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de Graduação
obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do Consulado do Brasil no país onde o mesmo
foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção Apostila de Haia. A exigência deste
item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não é necessária nenhuma autenticação.
2.4 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de mestrado, de concluintes de curso de graduação. Para
realizar a inscrição condicionada, faz-se necessária a entrega, juntamente com os demais documentos exigidos, de
declaração de conclusão ou de provável concluinte, com a data prevista para a conclusão do curso, emitida pela
instituição e assinada pelo coordenador do curso. Em caso de classificação de candidatos que tenham realizado a
inscrição condicionada, o direito à vaga estará condicionado à entrega de documento comprobatório de conclusão
da graduação ou do mestrado, até a data a realização da matrícula.

3 - Exame de Seleção e Admissão
O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do Programa,
formada por no mínimo 3 membros.
3.1 – A Seleção para o Mestrado constará de:
EVENTOS
Inscrições e entrega do pré-projeto
Etapa 1 - Prova de Conhecimento
Etapa 1 - Prova de Idioma (Inglês)
Resultado da Etapa 1
Prazo recursal da Etapa 1
Etapa 2 - Defesa de Pré-projeto de Pesquisa
Resultado da Etapa 2
Prazo recursal da Etapa 2
Etapa 3 - Avaliação de Curriculum vitae
Resultado da Etapa 3 e do Resultado Final
Prazo recursal da Etapa 3 e do Resultado Final
Matrícula
Início das aulas

DATAS
HORÁRIOS
02 a 30/09/2019
(dias úteis)
8h às 12h/14h às 17h
07/10/2019
09h às 12h
07/10/2019
14h às 17h
08/10/2019
após às 17h
09, 10 e 11/10/2019
09h às 12h/14h às 17h
14/10/2019
09h às 12h/14h às 17h
15/10/2019
após às 17h
16, 17, 18/10/2019
09h às 12h/14h às 17h
21/10/2019
09h às 12h/14h às 17h
21/10/2019
após às 17h
22,23,24/10/2019
09h às 12h/14h às 17h
2020.1 Conforme calendário de Matrículas no
SIG@PÓS/PROPESQ
2020.1 Conforme definido pelo Programa após matrícula

3.1.1 – Prova de Conhecimento:
3.1.1.1 – A prova escrita de conhecimento, que é eliminatória, com nota mínima de cinco (5,0) e peso quatro
(4,0), terá duração de três (3) horas, sendo vedada a consulta a qualquer material bibliográfico e a utilização de
aparelhos de comunicação. É permitida apenas o uso de calculadora.
3.1.1.2 – A prova versará sobre o programa constante do Anexo IV e constará de doze (12) questões
(dissertativas), sendo quatro (4) questões de cada uma das três (3) grandes áreas (Química, Bioquímica e
Microbiologia).
3.1.1.3 – São critérios para a avaliação da prova de conhecimento: a) clareza e propriedade no uso da linguagem
(10%); b) domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados nas bibliografias indicadas
neste Edital (35%); c) domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas analíticas (35%); d) coerência no
desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa (10%); e) pertinência e articulação das respostas às
questões ou temas da prova (10%).
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3.1.2. - Prova de Idioma (Inglês):
3.1.2.1 – A prova de idioma (inglês), de caráter eliminatório, que objetiva avaliar a capacidade de compreensão
de textos em uma língua estrangeira, com peso dois (2,0) e com nota mínima de cinco (5,0), terá duração de três
(3) horas, sendo permitida a consulta a dicionário e vedada a utilização de aparelhos de comunicação.
3.1.2.2 – A prova de idioma (inglês) constará de interpretação de textos selecionados a partir de artigos
científicos recentemente publicados em periódicos indexados no Journal Citation Reports
(http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/journal_citation_reports).
3.1.2.3 – São critérios para avaliação da prova de idioma (inglês): a) demonstração de capacidade de
compreensão do texto (50%); b) responder corretamente às questões formuladas segundo o texto, objeto da prova
de conhecimento de idioma (50%) – Pontuação máxima: 100 %.
3.1.2.4 – Candidatos aprovados em testes de proficiência (TOEFL e IELTS), nos últimos 2 anos, estarão isentos
de realizar a prova de idioma. Nesse caso, é necessária a apresentação de certificado junto à documentação no ato
da inscrição. Serão considerados aptos os candidatos que apresentarem certificados do TOEFL com um total
score maior ou igual a 70 para IBT e maior ou igual a 370 para o ITP. Não aceitaremos certificados da
modalidade PBT. Em relação ao IELTS, será considerado apto o candidato que obtiver nota maior ou igual a 3,5.
3.1.3 – Defesa de pré-projeto de pesquisa
3.1.3.1 – A defesa do Pré-projeto de pesquisa, de caráter eliminatório, com nota mínima de sete (7,0), apresentará
peso dois (2,0).
3.1.3.2 – Esta etapa consistirá de uma apresentação do pré-projeto em até 10 minutos (tolerância de até três
minutos adicionais), seguida de arguição pela Comissão de Seleção e Admissão, que se estenderá até o período
máximo de 10 minutos.
3.1.3.3 – Critérios adotados para defesa do pré-projeto de pesquisa:
Critérios
Aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato
Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização
Coerência da contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos
Redação, demonstração de capacidade do uso da linguagem escrita, clareza e
consistência
Consistência da pesquisa proposta, demonstração de conhecimento dos autores
principais da área, dos debates atuais
Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico

Percentual
15%
10%
20%
20%
20%
15%

3.1.3.4 – O depósito do pré-projeto de pesquisa perante a Comissão de Seleção e Admissão será de
responsabilidade exclusiva do candidato, no ato da inscrição, em três vias impressas, devendo seguir o modelo
descrito no Anexo V. No ato da inscrição, não haverá a necessidade de vincular um orientador ao pré-projeto,
entretanto o candidato deverá enquadrar o pré-projeto em uma das linhas de pesquisa do programa.
(https://www.ufpe.br/ppgbiotec)
3.1.4 – Avaliação do Curriculum vitae
3.1.4.1 – A avaliação do Curriculum vitae, com peso dois (2,0), terá caráter classificatório.
3.1.4.2 – O currículo deverá ser documentado, numerado e encadernado na ordem do modelo no Anexo III.
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3.1.4.3 – Os documentos comprobatórios deverão ser alocados dentro de cada posição específica na tabela
descrita no item 3.1.4.4. No caso dos documentos estarem alocados em posições não condizentes, os mesmos
serão desprezados, ou seja, a comissão não poderá relocar documentos dentro da tabela, sendo esta tarefa de
exclusiva responsabilidade do candidato.
3.1.4.4 – Na avaliação do Currículo será obedecida a seguinte tabela de pontuação:
1 – TITULAÇÃO (peso 5):
Cursos de Graduação e pós-graduação: Indicar curso, Instituição, período Pontuação Máxima (10 pontos)
Cursos de Graduação e pós-graduação: Indicar curso, Pontuação Máxima (10 pontos)
Instituição, período
Média do Histórico Escolar do curso de graduação

Pós-Graduação (mínimo 360h)
Monitoria

- 8,0 para média geral entre 9 e 10.
- 7,0 para média geral entre 8 e 8,9.
- 6,0 para média geral entre 7 e 7,9.
- 5,0 para média geral entre 5 e 6,9.
-1,0 por curso concluído (Máximo 1,0 ponto) – na
área do Programa
- 0,5 por semestre (Máximo 2,0 pontos)

2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (peso 0,5):
Atividade: Indicar período, local, função, envolvimento, etc

Pontuação Máxima (10 pontos)

Professor de ensino fundamental

0,5 por semestre (Máximo 1,5 pontos)

Professor de ensino médio de Biologia ou de Química
Professor de terceiro grau na área do Programa ou em áreas afins
Profissional na área do Programa ou em áreas afins (pesquisador)
Técnico de laboratório na área do programa

0,5 por semestre (Máximo 1,5 pontos)
1,5 por semestre (Máximo 4,5 pontos)
1,0 por semestre (Máximo 2,0 pontos)
1,0 por ano (Máximo 2,0 pontos)

3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (peso 2,0):
Atividade relacionada com a área de Biotecnologia ou áreas afins: Indicar Pontuação
local, projeto, período, orientação, envolvimento, etc.
pontos)

Máxima

(10

Estágio voluntário, mínimo 120 horas*

0,5 por cada 120 horas
(Máximo 2,0 pontos)
Bolsa de Iniciação Científica ou similar
1,5 por semestre (Máximo
6,0 pontos)
Bolsa de Aperfeiçoamento ou similar
1,0 por semestre (Máximo
2,0 pontos)
* A comprovação se dará pela apresentação de declaração ou certificado emitido pela Chefia do Departamento ou
orientador.
4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (peso 2,0):
Trabalho produzido relacionado com a área de Biotecnologia ou Pontuação Máxima (10 pontos)
áreas afins: Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de
páginas, etc.
0,1 (Máximo 0,4 ponto) – na área
do programa e áreas afins
profissionais 0,2 (Máximo 0,6 ponto) – na área
do programa e áreas afins

Apresentação de resumos em congressos de Iniciação Científica
Apresentação de trabalhos/resumos
locais/regionais/nacionais

em

congressos
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Trabalho produzido relacionado com a área de Biotecnologia ou Pontuação Máxima (10 pontos)
áreas afins: Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de
páginas, etc.
0,3 (Máximo 0,9 pontos) – na área
do programa e áreas afins
0,5 (Máximo 2,0 pontos) – na área
do programa e áreas afins
0,75 (Máximo 3,0 pontos) – na
área do programa e áreas afins
1,0 (Máximo 4,0 pontos) – na área
do programa e áreas afins
Publicação em revista internacional indexada com fator de impacto*
3,0 (Máximo 10,0 pontos) – na
área do programa e áreas afins
Publicação de capítulos de livros*
2,0 (Máximo 6,0 pontos) – na área
do programa e áreas afins
Prêmios científicos
1,0 (Máximo 2 pontos) – na área
do programa ou em áreas afins e
áreas afins
Patente com registro de depósito
3,0 (Máximo 6 pontos) – na área
do programa e áreas afins
* Primeiro autor (100% da pontuação). Coautor (50% da pontuação). Qualis Capes na área de
Biotecnologia.
* Acrescentar o certificado e cópia impressa no item de resumos e/ou trabalhos completos. Caso não tenha
a cópia impressa a pontuação será desconsiderada.
* Patente concedida deve ser comprovada pela cópia do documento de patente; depósito de pedido de
patente, pela cópia do formulário de depósito com protocolo ou número de PI.* Software registrado e
concedido no INPI, pela cópia do documento de registro. Software registrado no INPI, pela cópia do
formulário de depósito com registro ou número de PI.
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
internacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de congressos profissionais
locais/regionais/nacionais*
Publicação de trabalhos completos em anais de congressos profissionais
internacionais*
Publicação em revista nacional indexada com fator de impacto*

5 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO (peso 0,5)
Trabalho produzido: Indicar evento, curso, duração.

Pontuação Máxima (10 pontos)

ou 0,25 por participação (Máximo 0,5 pontos) – na
área do programa e áreas afins
0,5 (Máximo 1,5 pontos) – na área do programa
e áreas afins
Participação em cursos com média duração (min. 40h)
1,5 (Máximo 4,5 pontos) – na área do programa
e áreas afins
Participação em cursos com longa duração (min. 80h)
2 (Máximo 6 pontos) – na área do programa e
áreas afins
Participação em comissão organizadora de eventos
0,5 (Máximo 1 ponto) - na área do programa e
áreas afins
Participação em projeto de extensão registrado
1,0 por semestre (Máximo 3,0 pontos) – na área
do programa e áreas afins
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão 0,5 por evento (Máximo 1,5 pontos) na área do
locais, minicursos.
programa e áreas afins
Participação em congressos locais, regionais
internacionais sem apresentação de trabalho
Mini curso (mínimo 08h), como aluno

4. Resultado
4.1 O resultado do Processo Seletivo Complementar será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a
cada uma das etapas, classificados os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o número de
vagas. Os candidatos aprovados serão aqueles que alcançarem média geral ≥ 7,0 (maior ou igual a sete vírgula
zero).
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4.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota, na Prova de Conhecimento, na
Avaliação do Curriculum Vitae e na Prova de Idioma (Inglês).
4.3 - A divulgação dos resultados ocorrerá em sessão pública e o Resultado Final será objeto de publicação do
Boletim Oficial da Universidade e no Quadro de Avisos da Secretaria do Programa, e disponibilizado no site
https://www.ufpe.br/ppgbiotec.
5. Recursos
5.1 – Dos resultados de cada uma das etapas do concurso caberá recurso ao Colegiado do Programa, de nulidade
ou de recontagem, devidamente fundamentado no prazo de até 3 (três) dias da divulgação do resultado da etapa
questionada, podendo o candidato solicitar vistas das provas e respectivos espelhos de correção.
5.2 – Na hipótese do recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente dela
participar, sob condição.
6. Vagas e Classificação
6.1 - São fixadas em 19 (dezenove) vagas para o Curso de Mestrado, sendo 1 (uma) vaga adicional para
servidores ativos e permanentes da UFPE (docentes ou técnicos), as quais serão preenchidas por candidatos
classificados, obedecendo ao número de vagas deste Edital. Havendo desistência de candidato
aprovado/classificado até a data de encerramento da matrícula, será convocado o candidato aprovado e não
classificado, obedecida a ordem de classificação.
7 – Disposições gerais
7.1 - Local de informações, inscrições e realização das provas: Departamento de Antibióticos da Universidade
Federal de Pernambuco, Av. Artur de Sá, S/N, Campus Universitário, Cidade Universitária, Recife – PE, CEP
50740-525.
7.2 – Os candidatos somente terão acesso ao local das provas portando documento de identificação contendo
fotografia, sendo desclassificados do concurso os que faltarem a quaisquer das Etapas ou não obedecerem aos
horários estabelecidos.
7.3 - As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do Concurso, serão fundamentadas por cada membro
da Comissão de Seleção e Admissão. Será garantida a não identificação do(a) candidato(a) nas provas de
Conhecimento e de Idioma (Inglês).
7.4 – Para efeito de classificação final, são consagradas as notas cinco (5,0) para as provas de conhecimento e
idioma (Inglês) e sete (7,0) como nota mínima para aprovação na Defesa do Pré-projeto de Pesquisa. Os
candidatos selecionados e aprovados no processo seletivo serão aqueles que alcançarem média geral ≥ 7,0 (maior
ou igual a sete vírgula zero).
7.5 – Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE bem como o resultado final, afixado no Quadro de
Avisos da Secretaria do Programa e disponível no site https://www.ufpe.br/ppgbiotec.
7.6 - Os candidatos não classificados deverão retirar os seus documentos, entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias da
divulgação do Resultado Final, sob pena de sua reciclagem.
7.7 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital.
7.8 – A Comissão de Seleção e Admissão, composta por 3 (três) membros, decidirá os casos omissos.
7.9 – Não serão fornecidas declarações de quaisquer espécies sobre o processo seletivo e/ou participação no
mesmo.
8.0 – Será garantida a não identificação do(a) candidato(a) nas provas de Conhecimento e de Idioma (Inglês).
Recife, 10 de julho de 2019.
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia – UFPE
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ANEXOS:
I - FICHA DE INSCRIÇÃO
II - MODELO DO BOLETO
III - MODELO PARA ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO
IV - PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA
V - INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PRÉ-PROJETO DE PESQUISA
VI - REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME: ..................................................................................................................................................
NOME SOCIAL.....................................................................................................................................
FILIAÇÃO:..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO:………………………………………………………………..
R.G:........................................ ÓRGÃO EMISSOR: ............. DATA EXPEDIÇÃO:...........................
C.P.F.:............................ RAÇA /COR:………………... RESERVISTA:……………………………..
TÍTULO DE ELEITOR:.......................................................SEÇÃO: .................... ZONA:.................
CANDIDATO DEFICIENTE: SIM....... NÃO....... SE SIM, ESPECIFICAR.......................................
POSSUI INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL: SIM........ NÃO........
ENDEREÇO RESIDENCIAL:...............................................................................................................
….....................................................................CIDADE:......................................................................
UF:.........CEP:.......................TELEFONE:..................................... CELULAR:.................................
E-MAIL: ...........................................................................................
ENDEREÇO PROFISSIONAL:.............................................................................................................
….....................................................................CIDADE:......................................................................
UF:.........CEP:........................TELEFONE:........................................
CARGO QUE OCUPA:........................................................................................................................
LINHA DE PESQUISA:
Bioquímica e Biologia Molecular de Micro-Organismos
Processos de Biodegradação e de Biorremediação
Produção de Compostos Bioativos e Enzimas Industriais
Valorização de Biomassas
Estou ciente e aceito o conteúdo do Edital de Seleção e Admissão de Candidatos ao Mestrado em Biotecnologia.
OBS: Anexar os documentos exigidos no tópico 2, itens 2.1 a 2.3.
Recife, ____ de _______________ de 2019.
….............................................................................
Assinatura do candidato(a)
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ANEXO II
INSTRUÇÕES BOLETO BANCÁRIO
Para gerar o boleto bancário você deve seguir os seguintes passos:
Ir ao endereço eletrônico: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
Preencha os espaços:
UG: 153098
Gestão: 15233
Recolhimento Código: 288322, depois avançar
Preencha os espaços:
Número de Referência: 15309830330305
CPF:
Nome:
Valor inicial R$ 50,00
Valor final R$ 50,00
Finalizando com imprimir PDF

ANEXO III
MODELO PARA ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO, COMPROVADO COM ANEXOS
1. Campos sem atividades devem ser marcados com um traço ( - ), e não apagados
2. Construir o currículo em forma de Tabela como o modelo abaixo, usando o número de linhas que forem
necessárias para todos os comprovantes de atividades inseridos no currículo. Deve-se usar uma linha e um
número de documento, para cada comprovante da atividade indicado no currículo. O diploma é o documento nº01
(um) e os demais documentos virão em seguida, em ordem crescente de numeração.
3. Descreva em cada linha colocada, a atividade a qual se refere, quando tiver que preencher o Período da
atividade realizada, procure colocar a data completa, com dia/mês/ano
Nºdo Documento
Para
uso
Nome:
anexado
exclusivo da
Nome Social:
Comissão de
CPF:
Seleção
Endereço:
Fone:
E-mail:
1. Titulação
1.1. Graduação
Diploma
Histórico Escolar

Doc. nº
Doc. nº

1.2. Pós-Graduação
Certificado
Histórico Escolar

Doc. nº
Doc. nº

1.3. Monitoria
Certificado/declaração

Doc. nº

2. Experiência profissional e funções exercidas
O (s) documento (s) deve (m) conter as seguintes Doc. nº
informações:
Instituição/Cargo
(Professor,
Pesquisador ou Técnico de laboratório)/Data de Início
e Término (se necessário).
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Nome:
Nome Social:
CPF:
Endereço:
Fone:
E-mail:
3. Atividades de Pesquisa
3.1 Estágio voluntário, mínimo de 120 horas
3.2 Bolsa de Iniciação Científica ou similar
(Período/Instituição/Financiador)
3.3 Bolsa de Aperfeiçoamento ou similar
(Período/Instituição/Financiador)
4. Produção Acadêmica
4.1 Certificado de apresentação de resumo em
congresso de iniciação científica
4.2 Certificado de apresentação de trabalho completo
ou resumo em congressos profissionais locais,
regionais ou nacionais
4.3 Certificado de apresentação de trabalho completo
ou resumo em congressos profissionais internacionais
4.4 Publicação de trabalho completo publicado em
anais de congressos profissionais locais, regionais ou
nacionais
4.5 Publicação de trabalho completo publicado em
anais de congressos profissionais internacionais
4.6 Publicação em revista nacional com fator de
impacto*
4.7 Publicação em revista internacional com fator de
impacto*
5. Atividades de Extensão
5.1 Certificado de participação em congressos locais,
regionais, nacionais ou internacionais sem
apresentação de trabalho
5.2 Mini curso (mínimo de 8h)
5.3 Certificado de participação em cursos com média
duração (mínimo de 40h)
5.4 Certificado de participação em cursos de longa
duração (mínimo de 80h)
5.5 Participação em comissão organizadora de
eventos
5.6 Certificado de participação em projeto registrado
de extensão
5.7 Palestrante/Monitor em eventos científicos e de
extensão locais, minicursos.

Nºdo Documento
anexado

Para
uso
exclusivo da
Comissão de
Seleção

Doc. nº
Doc. nº
Doc. nº

Doc. nº
Doc. nº

Doc. nº
Doc. nº

Doc. nº
Doc. nº
Doc. nº

Doc. nº

Doc. nº
Doc. nº
Doc. nº
Doc. nº
Doc. nº
Doc. nº
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ANEXO IV
PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA
PROGRAMA
Química:
a) Ligações químicas; b) Ácidos e bases: conceitos, força dos ácidos e bases; c) Soluções, pH e tampões:
conceito, funcionamento, preparação, capacidade tamponante, determinação do pH; d) Compostos de carbono,
grupos funcionais, forças intermoleculares e isomeria; e) Principais reações orgânicas e seus mecanismos em
sistemas biológicos; f) Ferramentas de matemática: algarismos significativos; média, desvio padrão e desvio
padrão relativo; erro absoluto e relativo; equação de uma reta: aplicação;
Bioquímica:
a) enzimas, b) carboidratos c) nucleotídeos e ácidos nucléicos, d) lipídeos e membranas.
Microbiologia:
a) Estrutura de células procarióticas e eucarióticas, b) noções gerais de genética microbiana: estrutura de ácidos
nucléicos e mecanismos de transferência gênica c) Nutrição e cultivo de microrganismos, d) Controle do
crescimento microbiano, e) Metabolismo microbiano.
BIBLIOGRAFIA
Química
Atkins, P. & Jones, L. Princípios de Química, Bookman, 3ª Edição, 2006.
Brady, James E. Humiston, Gerard E. Química Geral. vol 2, 2ª Edição, LTC, 1995.
Bioquímica:
Nelson, D. L. & Cox, M. M. Princípios de Bioquímica de Lehninger, Savier, 4ª Edição, 2006.
Microbiologia
Madigan, M.T. Microbiologia de Brock. 14ª ed. 2016

ANEXO V
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PRÉ-PROJETO DE PESQUISA

Cada um dos pré-projetos de pesquisa deve seguir as seguintes especificações:
- conter até 04 (quatro) páginas (excetuando-se a folha de identificação), nas seguintes especificações
obrigatórias:

(Entre linhas);

Obs.: Projetos que não atendam essas especificações serão automaticamente desenquadrados.
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Os projetos devem conter a seguinte estrutura:
1) Folha de identificação, contendo informações do candidato, título do projeto, linha de pesquisa do programa na
qual o projeto se enquadra e justificativa - máximo de 1 página;
2) Introdução;
3) Objetivos;
4) Material e Métodos;
5) Resultados esperados;
6) Viabilidade técnica;
7) Cronograma;
8) Referências Bibliográficas.

ANEXO VI
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Eu, ______________________________________, CPF _________________, Cédula de Identidade
___________________________, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) sob o nº
_________________, atendendo às exigências contidas no Decreto nº 6.135/2007, venho requerer a isenção da
taxa de inscrição para submissão à Seleção de Mestrado 2020.1 do Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia do Centro de Biociências da Universidade Federal de Pernambuco.

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA
CURSO DE MESTRADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 17/05/2019)
O coordenador do Programa de Pós - Graduação em Antropologia torna público o presente Edital,
no Boletim Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico http://www.propesq.ufpe.br, as normas do Processo
Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2020 ao corpo discente ao Programa de Pós - Graduação em Antropologia,
Curso de Mestrado:
1 – Inscrição:
1.1 – Para o Curso de Mestrado exige-se Graduação reconhecida pelo MEC na área do Programa de Antropologia
ou áreas afins;
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1.2 – A inscrição se realizará por meio de formulário eletrônico disponibilizado página do Programa de PósGraduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, no endereço eletrônico
https://www.ufpe.br/ppga entre os dias 27/08/2018 e 10/09/2018, entre 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas.
1.3 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato(a) as informações e a documentação por ele(a)
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a
qualquer título.
2 – Documentação para a inscrição:
2.1 – Documentação exigível para a inscrição no Mestrado:
a) Formulário eletrônico preenchido;
b) Cópias em PDF da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor; Certidão de quitação
eleitoral (obtida através do site do Tribunal Superior Eleitoral ,TSE, ou no cartório eleitoral), ou
passaporte, no caso de candidato estrangeiro;
c) 01 (uma) foto 3 x 4, recente;
d) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme boleto (Anexo
I), podendo ser efetivado através do endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br;
e) Curriculum Lattes.
.
2.1.1 - O(a) candidato(a) inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, poderá requerer a dispensa do pagamento da taxa
de inscrição até o quinto dia anterior ao do encerramento das inscrições, conforme modelo (Anexo IV). Isenção
para aluno regularmente matriculado na UFPE, que comprove ser concluinte de graduação ou de mestrado;
servidores ativos e inativos da UFPE (técnico-administrativos e docentes) e professor substituto, conforme Res.
03/2016 do Conselho de Administrativo da UFPE.
2.1.2 – No caso do item anterior, a decisão será comunicada ao(à) candidato(a) em data anterior ao encerramento
das inscrições, preferencialmente por meio eletrônico, para o endereço indicado pelo candidato quando da
inscrição;
2.1.3 – Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao(à) candidato(a), em
dois dias úteis, o pagamento da taxa ou a interposição de recurso, dotado de efeito suspensivo, endereçado à
Coordenação do Programa.
2.2 – Além dos documentos indicados em 2.1, os(a) candidatos(a) ao Curso de Mestrado deverão instruir a ficha
de inscrição com:
a)
b)
c)

Proposta de projeto de dissertação;
Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação; e
Cópia do histórico escolar do Curso de Graduação.

2.3 – No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de Graduação e
Mestrado obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do Consulado do Brasil no país onde
o mesmo foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da Apostila de Haia. A
exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não é necessária nenhuma
autenticação, e na Argentina, para os quais é necessário somente o visto do Ministério das Relações Exteriores da
Argentina.
2.4 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de mestrado, de concluintes de curso de graduação. Para
realizar a inscrição condicionada, faz-se necessária a entrega, juntamente com os demais documentos
exigidos, de declaração de conclusão ou de provável concluinte, com a data prevista para conclusão do curso,
emitida pela instituição e assinada pelo coordenador do curso. Em caso de classificação de candidatos que
tenham realizado a inscrição condicionada, o direito à vaga estará condicionado à entrega de documento
comprobatório de conclusão da graduação, até a data de realização da matrícula;
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3 - Exame de Seleção e Admissão. O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão designada
pelo Colegiado do Programa, formada por 03 membros. Além da sede na UFPE, serão realizadas as provas de
conhecimento e de conhecimento em inglês e de defesa do projeto também nos seguintes locais: a) Universidade
Federal de Santa Catarina, Campus Trinidade (Florianopolis), Programa de Pós Graduação em Antropologia
Social, contato com a Prof.a Dr.a Carmen Rial (rial@cfh.ufsc.br ).
3.1 – A Seleção para o Mestrado constará de:
Etapas do Concurso ao Mestrado
Inscrições (dias úteis)

Datas
27/08/2019
10/09/2019

Etapa 1 – Eliminatória
Avaliação das propostas de projeto de dissertação

11 a 29/09/2019

Resultado
Prazo Recursal (intervalo de 3 dias úteis)

01/10/2019
02,03 e 04/10/2019

Etapa 2 – Eliminatória , composta de:
Prova de idioma (Inglês)
Prova de conhecimentos da área
Avaliação do currículo lattes
Defesa da proposta de projeto de dissertação (dias úteis)
Resultado
Prazo recursal (intervalo de 3 dias úteis)

15/10/2019
16/10/2019
15 a 19/10/2019
17,18,19/10/2019
22/10/2019
23, 24, 25/10/2019

Resultado final (etapa 1 e 2)
Prazo recursal (intervalo de 3 dias úteis)

29/10/2019
29, 30,31/10/2019

Matrícula (Conforme calendário
SIG@POS/PROPESQ)
Início das Aulas

de

Matrículas

Horários
a 09:00 às 12:00 e 13:00
às 17:00
09:00 às 12:00 e 13:00
às 17:00
Até às 18h
09:00 às 12:00 e 13:00
às 17:00
14:00 às 16:00
09:00 às 13:00h
08:30 às 18:00h
Até às 18h
09:00 às 12:00 e 13:00
às 17:00
Até às 18h
09:00 às 12:00 e 13:00
às 17:00

do 02-03/2020

Conforme definido pelo
Curso após a matrícula
3.2 – Etapa 1 - Eliminatória (vale peso 2), composta de uma avaliação - Avaliação da Proposta de Projeto de
Dissertação
3.2.1. O(a) candidato(a) deverá depositar a proposta de projeto de dissertação em 3 vias e indicar a linha de
pesquisa do projeto. A proposta de projeto de dissertação deve ser somente depositada através do preenchimento
e impressão do formulário de proposta de projeto para o mestrado, publicado na página do PPGA
(www.ufpe.br/ppga), observando estritamente as regras de preenchimento indicadas no formulário.
3.2.2. A proposta de projeto deve estar adequada à(s) linha(s) de pesquisa do Programa, apresentadas no
ANEXO II, e deve ser claramente indicada no formulário da proposta de projeto para o mestrado.
3.2.3. Os critérios para avaliação da proposta de projeto de dissertação serão: a) aderência à linha de pesquisa
escolhida pelo candidato; b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização; c)
contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos; d) redação clara e consistente, demonstrando bom
uso do vernáculo.
Aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato
Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e
Problematização
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos
Redação clara e consistente demonstrando bom uso do vernáculo

25 %
25 %
25 %
25 %
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3.2.4. A Comissão de Seleção e Admissão atribuirá à proposta de projeto de dissertação apresentada uma nota de
0 (zero) a 10 (dez), sendo que, para efeito de classificação para a próxima etapa, o(a) candidato(a) deverá obter
nota igual ou superior a 7 (sete). Essa etapa valerá peso 2 (dois).
3.3. Etapa 2 - Eliminatória (vale peso 8), composta de quatro avaliações - Prova de Idioma, Prova de
Conhecimento da Área, Avaliação de Currículos Lattes, e Defesa da Proposta de Projeto de Dissertação. A
Comissão de Seleção e Admissão atribuirá a cada avaliação que compõe a Etapa 2 uma nota de 0 (zero) a 10
(dez). Serão classificados os(as) candidatos(as) que obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete) na Etapa 2, na
soma das notas das avaliações, de acordo com os seguintes pesos internos: Prova de Conhecimento da Área (peso
3,75), Prova de Idioma (peso 1,25), Avaliação de Currículos Lattes (peso 1,25), Defesa da Proposta de Projeto de
Dissertação (peso 3,75). A Etapa 2 valerá peso 8 (oito).
3.3.1 – Prova de Conhecimento da Área: A prova de conhecimento da área faz parte da Etapa 2, que é
eliminatória, valerá peso 3,75 e terá duração de 4 horas, sendo vedada a consulta a qualquer material
bibliográfico e a utilização de aparelhos de comunicação.
3.3.1.1 – A prova versará sobre o Programa constante do Anexo II.
3.3.1.2 – Candidatos(as) que chegarem ao local da prova após seu início estarão automaticamente
desclassificados. Recomenda-se a chegada ao local determinado 30 (trinta) minutos antes do início da prova.
3.3.1.3 – A Comissão de Seleção e Admissão atribuirá à prova de conhecimento uma nota de 0 (zero) a 10 (dez)
para efeito de ordem de classificação final, sendo considerada a nota 7 como mínima para classificação na Etapa
2.
3.3.1.4 – São critérios para a avaliação da prova de conhecimento: a) clareza e propriedade no uso da linguagem;
b) domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados nas bibliografias indicadas neste
Edital; c) domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas analíticas; d) coerência no desenvolvimento das
ideias e capacidade argumentativa;
Clareza e propriedade no uso da linguagem
Domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados
na bibliografia indicada neste Edital
Domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas analíticas
Coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa

25 %
25 %
25 %
25 %

3.3.2. - Prova de Idioma (inglês): A prova de idioma (inglês) faz parte da Etapa 2, que é eliminatória, valerá peso
1,25 e terá duração de 2 (duas horas). Será permitido o uso de dicionário impresso e vedado o uso de aparelhos de
comunicação.
3.3.2.1 – Candidatos(as) que chegarem ao local da prova após seu início estarão automaticamente
desclassificados(as). Recomenda-se a chegada ao local determinado 30 minutos antes do início da prova.
3.3.2.2 – A prova de idioma (inglês) constará de textos antropológicos em inglês
3.3.2.2 – São critérios para avaliação da prova de idioma (inglês): a) demonstração de capacidade de
compreensão de texto; b) correção da tradução.
Demonstração de capacidade de compreensão de texto
Correção da tradução.

50 %
50 %

3.1.2.3 – A prova de idioma (inglês) poderá ser dispensada mediante apresentação, no momento da inscrição para
o exame de seleção, de documento comprobatório de proficiência de idioma (com indicação por parte do
candidato no ato da inscrição). A comprovação aceita é:
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Inglês: TOEFL (mínimo de 213 pontos para CBT TOEFL ou 550 para o TOEFL tradicional) ou IELTS
(mínimo de 6,0 pontos);
Caso aceito, o(a) candidato(a) ficará dispensado(a) da Prova de Idioma (Inglês) e receberá nota 10 (dez) nesta
Etapa.
3.3.3. – Defesa da Proposta de Projeto de Dissertação:
3.3.3.1 – A defesa da Proposta de Projeto de Dissertação faz parte da Etapa 2, que é eliminatória, com peso 3,75.
3.3.3.2 – São critérios para a avaliação e defesa da proposta de projeto de dissertação: a) aderência à linha de
pesquisa escolhida pelo candidato; b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e
problematização; c) contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos; d) demonstração de
autonomia intelectual e pensamento crítico.
Aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato
Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos
Demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico

20 %
30 %
30 %
20 %

3.3.3.4 – O depósito da proposta de projeto para o mestrado perante a Comissão de Seleção e Admissão será
de responsabilidade exclusiva dos(das) candidatos(as) no ato da inscrição. A proposta de projeto deve ser
somente incluída no formulário de inscrição, gerado através do formulário de proposta de projeto para o
mestrado, publicado na página do PPGA (www.ufpe.br/ppga), observando estritamente as regras de
preenchimento indicadas no formulário.
3.3.3.5 – Candidatos(as) que não se encontrarem no local da prova no momento em que forem chamados para a
defesa estarão automaticamente desclassificados(as). Recomenda-se a chegada ao local determinado 30 (trinta)
minutos antes do início previsto para a sua defesa.
3.3.4 – Avaliação do Currículo Lattes
3.3.4.1 – A média obtida pelo(a) candidato(a) nesta etapa valerá peso 1,25 (um vírgula vinte e cinco), dentro do
peso da Etapa 2.
3.3.4.2 – Na avaliação do Currículo Lattes será obedecida a tabela de pontuação que consta no ANEXO IV.
3.3.4.3 – A tabela com os critérios a serem avaliados (Anexo IV) deverá ser preenchida pelo(a) candidato(a), que
deve numerar e anexar, em seu Currículo Lattes, os documentos comprobatórios referentes a cada item a ser
contabilizado.
1 – TITULAÇÃO (PESO 3):
Pontu- Formação
ação
Indicar curso, Instituição, período no documento anexo
máxi
(Os critérios de avaliação neste item serão: pertinência em relação à
ma
área e à(s) linha(s) de pesquisa escolhida(s), defesa de
monografia/dissertação.
6
Média do Histórico Escolar (escala de 0 a 10)
3,0
Especialização em Antropologia e áreas afins (0,5 pontos para cada
especialização)
1,0
Especialização em outras áreas (0,3 pontos para cada especialização)
0,5
Disciplinas em cursos de pós-graduação na área do Programa (0,1
ponto para cada disciplina)
1,0
Mestrado em outras áreas (1,0 ponto por mestrado),

Número
do
documento
anexo ao
Currículo Lattes

Uso da
comissão
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2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PESO 1):
Pontu- Atividade
Número
do
ação
Indicar período, local, função, envolvimento, etc. no documento documento
máxi
anexo
anexo
ao
ma
Currículo Lattes
1
Docência no ensino fundamental (0,2 pontos por semestre)
3
Docência no ensino médio em sociologia e áreas afins (0,5 pontos por
semestre)
0,5
Docência no ensino superior em Antropologia ou áreas afins (0,2
pontos por cada 30 horas)
1,5
Profissional na área do Programa ou em áreas afins (pesquisador,
fiscal, perito, etc.) (0,5 pontos por atividade)
1
Consultoria em projetos de pesquisa, ensino e consultoria (0,5 pontos
por atividade)
1,5
Monitoria (0,5 por semestre)
1,5
Outras atividades (0,2 pontos para cada atividade)
3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (PESO 2,5):
Pontu- Atividade
Número
do
ação
Indicar local, projeto, período, orientação, envolvimento, etc. no
documento
máxi
documento anexo
Anexo
ao
ma
Currículo Lattes
1
Estágio voluntário em projeto de pesquisa, mínimo 120 horas (0,5
pontos para cada estagio)
2,5
Bolsa de Iniciação Científica ou similar (0,5 pontos por semestre)
2
Aluno de Iniciação Científica como voluntário (0,5 pontos por
semestre)
2
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar (1 pontos por semestre)
1
Outras atividades de pesquisa relevantes (0,2 pontos por atividade)
1,5
Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias
pertinentes como graduado (0,5 pontos para cada ano)
4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (PESO 2,5):
Pontu- Trabalho produzido
Número
do
ação
Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de páginas,
documento
máxi
etc.
anexo
ao
ma
no documento anexo
Currículo Lattes
1
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de estudantes (0,5
pontos por trabalho)
1,5
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
locais/regionais (0,5 pontos por trabalho)
2
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
nacionais e/ou internacionais (0,5 pontos por trabalho)
1
Participação em congressos profissionais locais, regionais, nacionais,
ou internacionais (0,2 pontos por trabalho)
1,5
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso nacional
e/ou internacional (0,5 pontos por trabalho)
1
Publicação em revista
nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES (0,5 pontos por trabalho)
0,5
Publicação em revista nacional/internacional sem Qualis/CAPES e
produção áudio visual (0,2 pontos por trabalho)
1
Publicação de livros e/ou capítulos de livros (0,5 pontos por trabalho)
0,5
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos) (0,2 pontos por
trabalho)

Uso da
comissão

Uso da
comissão

Uso da
comissão
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5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PESO 1):
Pontu- Trabalho produzido
ação
Indicar evento, curso, duração, etc.
máxi
ma
1
Participação em congressos e simpósios de Extensão (0,5 pontos por
atividade)
2
Minicurso (mínimo 12h), como aluno (0,5 pontos por atividade)
2
Participação em cursos com média duração (min. 40h) (0,5 pontos por
atividade)
1,5
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
minicursos. (0,5 pontos por atividade)
1
Participação em atividades de extensão (0,5 pontos por atividade)
1,5
Participação
em
comissão
organizadora
de
eventos
científicos/Extensão (Feiras de Ciências, congressos, etc.) (0,5 pontos
por atividade)
0,5
Participação em projeto registrado de Extensão (0,2 pontos por
atividade)
0,5
Monitoria em projeto registrado de Extensão (0,2 pontos por
atividade)

Número
do
documento anexo
ao
Currículo
Lattes

Uso da
comissão

3.3.4.2 – Atividades não informadas pelo(a) candidato(a) na tabela, não constantes do Currículo Lattes ou não
comprovadas serão desconsideradas.
4. Resultado
4.1 - O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada uma das
etapas, classificando os(as) candidatos(as) aprovados(as), em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas,
para este Edital. Para a sua aprovação final, o(a) candidato(a) deverá obter média igual ou superior a 7 (sete),
somadas a nota da Etapa 1 (peso 2) com a nota da Etapa 2 (peso 8).
4.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente e nessa ordem, pela maior nota na Avaliação da Prova
de Conhecimento da Área, na Avaliação da Proposta do Projeto de Dissertação, na Avaliação do Currículo Lattes
e na Prova de Idiomas (inglês).
4.3 - A divulgação do resultado final será objeto de publicação do Boletim Oficial da Universidade e no Quadro
de Avisos da Secretaria do Programa, e disponibilizado no site www.ufpe.br/ppga.
5. Recursos
5.1 – Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de recontagem,
devidamente fundamentado, para o Colegiado do Programa, no prazo de até três dias de sua divulgação.
5.2 – Na hipótese do recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente dela
participar, sob condição.
6. Vagas e Classificação
6.1 - São fixadas 19 vagas para o Curso de Mestrado as quais serão preenchidas por candidatos(as)
classificados(as), obedecido ao número de vagas.
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6.1.1 - Conforme a resolução do CCEPE 01/2011 aprovada em 14/02/2011, está sendo disponibilizada uma (uma)
vaga adicional para servidores ativos e permanentes da UFPE (docentes ou técnicos). Para fazer jus à vaga, os
servidores deverão obter aprovação no processo de seleção.
6.1.2 O preenchimento das 19 vagas do Curso de Mestrado obedecerá à ordem de classificação dos candidatos.
6.1.3 - Havendo desistência de candidato(a) classificado(a) até a data de encerramento da matrícula, será
convocado o(a) candidato(a) aprovado(a) e não classificado, obedecida a ordem de classificação.
6.1.4 - Ficara reservada 1 vaga deste processo seletivo aos(às) candidatos(as) autodeclarados(as) negros(a) ou
indígenas.
6.1.5 – Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos(as) negros(as) e indígenas aqueles(as) que se
autodeclararem como tal no ato da inscrição neste processo seletivo, conforme quesito cor ou etnia constante da
ficha de inscrição. A falsidade da declaração implicará na exclusão do candidato do processo seletivo, após
prévio procedimento administrativo em que serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, além de outras
sanções cabíveis.
6.1.6 - Os(as) candidatos(as) negros(as) e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às
vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
6.1.7 - Os(as) candidatos(as) negros(as) e indígenas aprovados(as) dentro do número de vagas oferecido para
ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
6.1.8 - Em caso de desistência de candidatos(as) negros(as) e indígenas aprovados em vaga reservada, a vaga será
preenchida pelo(a) candidato(a) negro(a) ou indígena posteriormente classificado.
6.1.9 - Na hipótese de não haver candidatos(as) negros(as) e indígenas para ocupar a vaga reservada, essa será
revertida para a ampla concorrência e será preenchida por outro(a) candidato(a) aprovado(a), observada a ordem
de classificação.
7 - Das Bolsas de Estudo: um número limitado de bolsas de estudos será oferecido aos candidatos selecionados
de acordo com a regulamentação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e de acordo com a ordem de
classificação no processo seletivo, Para ser aluno(a) bolsista é exigido cumprimento de regime integral.
8 – Disposições gerais
8.1 - Local de informações, inscrições e realização das provas: Programa de Pós - graduação em Antropologia,
situada 13º Andar do Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFCH da Universidade Federal de Pernambuco,
Av. Professor Moraes Rego, Cidade Universitária, Recife-PE 1235 , CEP 50670-901, fone: 81 – 2126.8286.
8.2 - Os(as) candidatos(as) somente terão acesso ao local das provas portando documento de identificação
contendo fotografia, sendo desclassificados(as) do concurso os(as0 que faltarem a quaisquer das Etapas ou não
obedecerem aos horários estabelecidos.
8.3 - As provas serão públicas, vedando-se, quando da realização da defesa da proposta de projeto na Etapa 2, a
presença dos candidatos que a ela ainda não tenham se submetido.
8.4 – Será garantida a não identificação dos(as) candidatos(as) na prova de conhecimento da área e prova de
idioma (inglês).
8.5- As notas atribuídas aos(às) candidatos(a), nas diversas etapas do Processo Seletivo, serão fundamentadas por
cada membro da Comissão de Seleção e Admissão.
8.6 – É assegurado aos(às) candidatos(as) vistas das provas e dos espelhos de correção.
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8.7 – É consagrada a nota 7 como nota mínima para aprovação nas Etapas de caráter eliminatório.
8.8- Na ocorrência de grande número de candidatos(as), poderá a defesa da proposta de projeto que compõe a
Etapa 2 se realizar em dias sucessivos, aplicando-se a cada um dos grupos a regra de 8.3.
8.9 - Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE e disponível no site www.ufpe.br/ppga.
8.10 - Os(as) candidatos(as) não classificados(as) deverão retirar os seus documentos, entre trinta e sessenta dias
da divulgação do Resultado Final, sob pena de sua reciclagem.
8.11- A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do(a) candidato(a) ao presente edital;
8.12 - A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
Recife, 01 de maio de 2019.
Alex Giuliano Vailati
Coordenador da Pós-Graduação em Antropologia– UFPE

ANEXOS:
I – PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO
II – PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA
III –LINHAS DE PESQUISA
IV- TABELA PARA AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES
V – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

ANEXO I - PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO
BOLETO BANCÁRIO
PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DO BOLETO
1. www.stn.fazenda.gov.br .
2. Clicar no lado esquerdo da tela em “siafi-sistema de administração financeira”
3. Clicar no lado esquerdo da tela em “Guia de recolhimento da União”
4. Clicar no lado esquerdo da tela em “impressão – GRU simples”
5. PREENCHIMENTO CAMPOS (BARRAS AMARELAS) DO BOLETO BANCÁRIO:
Unidade de Gestão – UG: 153098
Gestão: 15233
Recolhimento – Código: 28832-2
UG Vinculada: 153098
Tipo: 3 – outros
Identificador de receita: 03 – PG
Identificador unidade/serviço: 3081 - 5
Número de Referência: 15309830330815 (atenção não errar esse número).
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Atenção para não errar os códigos no preenchimento.
Valor - R$ 50,00
Competência e Vencimento - Não informar
Contribuinte Depositante - Preencher CPF e nome do candidato
6. Clicar em emitir Boleto Bancário.
7. Pagar em qualquer agência do Banco do Brasil

ANEXO II - PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA
PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTO DA ÁREA
Bibliografia Básica para o Mestrado
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto (2000). O Trabalho do Antropólogo. 2ª. ed. São Paulo: UNESP.
FAVRET-SAADA, Jeanne (2005). “Ser afetado”, in Cadernos de Campo, n.13, pp. 155-161.
ERIKSEN, Thomas Hylland; Finn Silvert Nielsen (2010). História da Antropologia. 4a edição, Petrópolis: Vozes.
"GEERTZ, Clifford, 2008. "Uma Descrição Densa: Por uma Teoria Interpretativa da Cultura", pp. 3-21; "Um
Jogo Absorvente: Notas sobre a Briga de Galos Balinesa" pp. 185-213 in A interpretação das culturas, Rio de
Janeiro: LTC Ed.
HANNERZ, Ulf (2015). “A formação urbana de um antropólogo” (cap.1) pp. 11, “Etnógrafos de Chicago” (cap.
2) & “conclusão: a construção das cidades e das vidas urbanas” (cap. 7), in Explorando a cidade: em busca de
uma antropologia urbana, Petrópolis: Vozes.
HERZFELD, Michael (2014). Antropologia: prática teórica na cultura e na sociedade, São Paulo: Vozes. Páginas
indicadas: de 358 a 383.
KUPER, Adam (2002) Cultura: A Visão dos Antropólogos. Tradução de Mirtes Franges de Oliveira Pinheiros.
Bauru, SP: EDUSC.
VI-STRAUSS, Claude ( 1 50 2003). Introdução obra de Marcel Mauss. In: MAUSS, Marcel. Sociologia e
antropologia. São Paulo: Cosac&Naify. Páginas indicadas: de 11 a 46.
TURNER, Victor (2003). Um curandeiro Ndembu e sua prática. In:__. Floresta de símbolos: aspectos do ritual
Ndembu. Niterói: EdUFF, p. 449 – 488.
SAH INS, Marshal, “O ‘pessimismo sentimental’ e a experiência etnográfica: por que a cultura não é um
“objeto” em via de extinção (parte I & Parte II)” MANA 3(1):41-73, 103-150, 1997.

ANEXO III
LINHAS DE PESQUISA


Religião, sociedade e cultura



Família, gênero e saúde



Etnologia, etnicidade e processos identitários



Imagens, patrimônio, museus e contemporaneidade



Poder, desigualdade e educação
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ANEXO IV - AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES
1 – TITULAÇÃO (PESO 3):
Pont.
Número do
Uso da
Formação
máxi
Indicar curso, Instituição, período no documento anexo
documento anexo ao comissão
ma
(Os critérios de avaliação neste item serão: pertinência em relação à área Currículo Lattes
e à(s) linha(s) de pesquisa escolhida(s), defesa de
monografia/dissertação.
6
Média do Histórico Escolar (escala de 0 a 10)
3,0
Especialização em Antropologia e área afins (0,5 pontos para cada
especialização)
1,0
Especialização em outras áreas (0,3 pontos para cada especialização)
0,5
Disciplinas em cursos de pós-graduação na área do Programa (0,1
ponto para cada disciplina)
1,0
Mestrado em outras áreas (1,0 ponto por mestrado),
2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PESO 1):
Pont.
Atividade
máxi
Indicar período, local, função, envolvimento, etc. no documento
ma
anexo
1
Docência no ensino fundamental (0,2 pontos por semestre)
3
Docência no ensino médio em sociologia e áreas afins (0,5 pontos
por semestre)
0,5
Docência no ensino superior em Antropologia ou áreas afins (0,2
pontos por cada 30 horas)
1,5
Profissional na área do Programa ou em áreas afins (pesquisador,
fiscal, perito, etc.) (0,5 pontos por atividade)
1
Consultoria em projetos de pesquisa, ensino e consultoria (0,5
pontos por atividade)
1,5
Monitoria (0,5 por semestre)
1,5
Outras atividades (0,2 pontos para cada atividade)

Número do
documento anexo
ao Currículo Lattes

3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (PESO 2,5):
Pont.
Número do
Atividade
máxim
Indicar local, projeto, período, orientação, envolvimento, etc. no
documento Anexo
a
documento anexo
ao Currículo Lattes
1
Estágio voluntário em projeto de pesquisa, mínimo 120 horas (0,5
pontos para cada estagio)
2,5
Bolsa de Iniciação Científica ou similar (0,5 pontos por semestre)
2
Aluno de Iniciação Científica como voluntário (0,5 pontos por
semestre)
2
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar (1 pontos por semestre)
1
Outras atividades de pesquisa relevantes (0,2 pontos por atividade)
1,5
Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias
pertinentes como graduado (0,5 pontos para cada ano)

Uso da
comissão

Uso da
comissão

4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (PESO 2,5):
Pont.
Número do
Trabalho produzido
máxim
Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de páginas,
documento anexo
a
etc.
ao Currículo Lattes
no documento anexo
1
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de estudantes (0,5
pontos por trabalho)
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Pont.
máxim
a
1,5
2
1
1,5
1
0,5
1
0,5

Número do
Trabalho produzido
Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de páginas,
documento anexo
etc.
ao Currículo Lattes
no documento anexo
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
locais/regionais (0,5 pontos por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
nacionais e/ou internacionais (0,5 pontos por trabalho)
Participação em congressos profissionais locais, regionais, nacionais,
ou internacionais (0,2 pontos por trabalho)
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso nacional
e/ou internacional (0,5 pontos por trabalho)
Publicação em revista
nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES (0,5 pontos por trabalho)
Publicação em revista nacional/internacional sem Qualis/CAPES e
produção áudio visual (0,2 pontos por trabalho)
Publicação de livros e/ou capítulos de livros (0,5 pontos por trabalho)
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos) (0,2 pontos
por trabalho)

Uso da
comissã
o

5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PESO 1):
Pont.
máxima
1
2
2
1,5
1
1,5

0,5
0,5

Trabalho produzido
Indicar evento, curso, duração, etc.

Número do
documento anexo
ao Currículo Lattes

Uso da
comissã
o

Participação em congressos e simpósios de Extensão (0,5 pontos por
atividade)
Minicurso (mínimo 12h), como aluno (0,5 pontos por atividade)
Participação em cursos com média duração (min. 40h) (0,5 pontos
por atividade)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
minicursos. (0,5 pontos por atividade)
Participação em atividades de extensão (0,5 pontos por atividade)
Participação
em
comissão
organizadora
de
eventos
científicos/Extensão (Feiras de Ciências, congressos, etc.) (0,5 pontos
por atividade)
Participação em projeto registrado de Extensão (0,2 pontos por
atividade)
Monitoria em projeto registrado de Extensão (0,2 pontos por
atividade)
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Conforme o disposto no Art. 1º do Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, a isenção de taxa de inscrição é
possibilitada para candidato(a) que esteja inscrito(a) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal – CadÚnico – e que seja membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de
junho de 2007.
Nome Social Completo:
Data
de
____/____/_______
RG:
NIS*:
Endereço:
Bairro:
UF:
E-mail:

Nascimento: Sexo: ( ) F ( ) M

CPF:

Sigla do Órgão Emissor:

Data
de
__/__/____

Emissão:

Nome da Mãe:
Cidade:
Telefone:

CEP:

* NIS – Número de Identificação Social (Cadastro Único).
Deverá ser anexada a este requerimento cópia legível do cartão e extrato de pagamentos de benefícios sócio
assistenciais federais, estaduais ou municipais (Exemplo: Bolsa Família).
Solicito a isenção da taxa de inscrição no referido Processo Seletivo e declaro que sou membro de família de
baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. Declaro também, sob as penas da Lei, a veracidade das
informações aqui prestadas e que estou ciente e de acordo com todas as exigências especificadas neste Edital,
notadamente aquelas que versam acerca das condições de isenção da taxa de inscrição.
Recife,_____ de _________________de 2019.

_________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA
CURSO DE DOUTORADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 17/05/2019)
O Coordenador do Programa de Pós - graduação em antropologia torna público o presente Edital, no Boletim
Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico http://www.propesq.ufpe.br, as normas do Processo Seletivo
para Admissão – Ano Letivo 2020 ao corpo discente ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Curso de
Doutorado:
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1 – Inscrição:
1.1 – Para o Curso de Doutorado exige-se mestrado na área do Programa de Antropologia ou áreas afins,
realizados em instituições reconhecidas pela CAPES/MEC.
1.2 – A inscrição se realizará por meio de formulário eletrônico disponibilizado página do Programa de PósGraduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, no endereço eletrônico
https://www.ufpe.br/ppga entre os dias 27/08/2018 e 10/09/2018, entre 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas.
1.3 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato(a) as informações e a documentação por ele(a)
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a
qualquer título.
2 – Documentação para a inscrição:
2.1 – Documentação exigível para a inscrição no Doutorado:
a) Formulário eletrônico preenchido;
b) cópias em PDF de Carteira de identidade, CPF, Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral (obtida
através do site do Tribunal Superior Eleitoral ,TSE, ou no cartório eleitoral), ou passaporte, no caso de
candidato estrangeiro;
c) 01 (uma) foto 3 x 4, recente;
d) comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme boleto (Anexo I),
podendo ser efetivado através do endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br;
e) Currículo Lattes.
2.1.1 - O candidato inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, poderá requerer a dispensa do pagamento da taxa
de inscrição até o quinto dia anterior ao do encerramento das inscrições, conforme modelo (Anexo IV).
ISENÇÃO para: Aluno regularmente matriculado na UFPE, que comprove ser concluinte de curso de graduação
ou de mestrado; e Servidores ativos e inativos da UFPE (técnico-administrativos e docentes) e professor
substituto conforme Res. 03/2016 do Conselho de Administração da UFPE.
2.1.2 – No caso do item anterior, a decisão será comunicada ao candidato em data anterior ao encerramento das
inscrições, preferencialmente por meio eletrônico, para o endereço indicado pelo candidato quando da inscrição;
2.1.3 – Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao candidato, em dois
dias úteis, o pagamento da taxa ou a interposição de recurso, dotado de efeito suspensivo, endereçado à
Coordenação do Programa.
2.2 – Além dos documentos indicados em 2.1, os candidatos ao Curso de Doutorado deverão instruir o
requerimento de inscrição com:
a) Projeto de tese;
b) Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação e do curso de mestrado e
c) Cópia do histórico escolar dos Cursos de Graduação e Mestrado.
2.3 – No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de Graduação e
Mestrado obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do Consulado do Brasil no país onde
o mesmo foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da Apostila de Haia. A
exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não é necessária nenhuma
autenticação.
2.4 - Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de doutorado, de concluintes de curso de mestrado. Para
realizar a inscrição condicionada, faz-se necessária a entrega, juntamente com os demais documentos
exigidos, de declaração de conclusão ou de provável concluinte, com a data prevista para conclusão do curso,
emitida pela instituição e assinada pelo coordenador do curso. Em caso de classificação de candidatos que
tenham realizado a inscrição condicionada, o direito à vaga estará condicionado à entrega de documento
comprobatório de conclusão do mestrado, até a data de realização da matrícula;
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3 - Exame de Seleção e Admissão. O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão designada
pelo Colegiado do Programa, formada por 03 membros além de um convidado externo que participará apenas na
etapa de defesa do projeto.
3.1 – A Seleção para o Doutorado constará de:
Etapas do Concurso ao Doutorado
Inscrições (dias úteis)

Datas
29/07/2019
02/09/2019

Horários
a 09:00 às 12:00 e 13:00
às 17:00

Etapa 1 – Eliminatória
Avaliação do projeto de tese

09 a 20/09/2019

Resultado
Prazo Recursal (intervalo de 3 dias úteis)

23/09/2019
24,25 e 26/09/2019

Etapa 2 – Eliminatória, composta de:
Prova de idioma inglês
Prova de conhecimentos da área
Avaliação do currículo lattes
Defesa do projeto de tese (dias úteis)
Resultado
Prazo recursal (intervalo de 3 dias úteis)

7/10/2019
8/10/2019
9 a 11/10/2019
9,10,11/10/2019
14/10/2019
15,16, 17/10/2019

Resultado final (etapa 1 e 2)
Prazo recursal (intervalo de 3 dias úteis)

18/10/2019
21,22,23/10/2019

Matrícula. Conforme
SIG@POS/PROPESQ
Início das Aulas

calendário

de

Matrículas

09:00 às 12:00 e 13:00
às 17:00
Até às 18h
09:00 às 12:00 e 14:00
às 17:00
13:30 às 15:30
09:00 às 13:00h
08:30 às 18:00h
Até às 18h
09:00 às 12:00 e 14:00
às 17:00
Até às 18h
09:00 às 12:00 e 14:00
às 17:00

do 02-03/2020
Conforme
pelo Curso
matrícula

definido
após a

3.2 – Etapa 1 - Eliminatória (vale peso 2), composta de uma avaliação - Avaliação do projeto de tese
3.2.1. O candidato deverá depositar o projeto de tese e indicar a linha de pesquisa. O projeto deve ter o mínimo
de 10 (dez) e o máximo de 15 (quinze) páginas, excetuando-se anexos e bibliografia, assinado pelo candidato.
3.2.2. O projeto deverá conter, no mínimo: introdução, justificativa, marco teórico, definição do problema,
objetivos, metodologia e referências bibliográficas.
3.2.3. O projeto deve estar adequado à(s) linha(s) de pesquisa do Programa, indicadas no ANEXO III deste edital,
e a linha de pesquisa deve ser claramente indicada na folha de rosto.
3.2.4. O projeto deverá ser apresentado em papel A4 branco; margens superior e esquerda 3,0 cm; inferior e
direito 2,0 cm; fonte 12; entre linhas 1,5 cm; demais formatações são livres. Deverá usar o sistema de citação
autor-data. As referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT.
3.2.5. Os critérios para avaliação do projeto de tese serão: a) aderência à linha de pesquisa escolhida pelo
candidato; b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização; c) contextualização
teórico-metodológica dos tópicos envolvidos; d) redação clara e consistente, demonstrando bom uso do
vernáculo.
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Aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato

25 %

Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e
Problematização
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos
Redação clara e consistente demonstrando bom uso do vernáculo

25 %
25 %
25 %

3.2.6.. A Comissão de Seleção e Admissão atribuirá ao projeto de tese apresentado uma nota de 0 (zero) a 10
(dez) sendo que, para efeito de classificação para a próxima etapa, o candidato deverá obter nota igual ou superior
a 7 (sete). Esta etapa valerá peso 2 (dois).
3.3 – Etapa 2 - Eliminatória (vale peso 8), composta de quatro avaliações - Prova de Conhecimento da Área,
Prova de Idioma (Inglês), Avaliação do Currículo Lattes, e Defesa de Projeto de tese. A Comissão de Seleção e
Admissão atribuirá à cada avaliação que compõe a Etapa 2 uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). Serão classificados os
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete) na Etapa 2, na soma das notas das avaliações, de
acordo com os seguintes pesos internos à esta Etapa: Prova de Conhecimento da Área (peso 2,5), Prova de
Idiomas Inglês e Francês (peso 1,25), Avaliação do Currículo Lattes (peso 2,5), Defesa de Projeto de tese (peso
3,75). A Etapa 2 valerá peso 8 (oito).
3.3.1 – Prova de Conhecimento da Área: A prova de conhecimento da área, que faz parte da etapa 2 que é
eliminatória, com peso 2,5 , terá duração de 4 horas, sendo vedada a consulta a qualquer material bibliográfico e
a utilização de aparelhos de comunicação.
3.3.1.1 – A prova versará sobre o Programa constante do Anexo II.
3.3.1.2 – Candidatos que chegarem ao local da prova após seu início estarão automaticamente desclassificados.
Recomenda-se a chegada ao local determinado 30 (trinta) minutos antes do início da prova.
3.3.1.3 – A Comissão de Seleção e Admissão atribuirá à prova de conhecimento uma nota de 0 (zero) a 10 (dez)
para efeito de ordem de classificação final, sendo considerada a nota 7 como mínima para classificação na Etapa
2.
3.3.1.4 – São critérios para a avaliação da prova de conhecimento: a) clareza e propriedade no uso da linguagem;
b) domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados nas bibliografias indicadas neste
Edital; c) domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas analíticas; d) coerência no desenvolvimento das
ideias e capacidade argumentativa;
clareza e propriedade no uso da linguagem

25 %

domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados
25 % nas
bibliografias indicadas neste Edital
domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas analíticas
25 %
coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa
25 %

3.3.2. - Prova de Idioma (Inglês): A prova de idioma (Inglês), que faz parte da etapa 2 que é eliminatória, com
peso 1,25, terá duração de 2 (duas) horas cada, sendo reservado o horário das 13:30 às 15:30. Será permitido o
uso de dicionário impresso e vedado o uso de aparelhos de comunicação.
3.3.2.1 – Candidatos que chegarem ao local da prova após seu início estarão automaticamente desclassificados.
Recomenda-se a chegada no local determinado 30 minutos antes do início da prova.
3.3.2.2 – A prova de idioma constará de textos antropológicos em Inglês.
3.3.2.3 – São critérios para avaliação da prova de idioma: a) demonstração de capacidade de compreensão de
texto; b) correção da tradução.
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demonstração de capacidade de compreensão de texto
correção da tradução.

50 %
50 %

3.3.2.4 – A prova de idioma poderá ser dispensadas mediante apresentação no momento da inscrição para o
exame de seleção de documento comprobatório de proficiência de idioma (com indicação por parte do candidato
no ato da inscrição). As comprovações aceitas são:
 TOEFL (mínimo de 213 pontos para CBT TOEFL ou 550 para o TOEFL tradicional)
 IELTS (mínimo de 6,0 pontos);

Caso aceito o candidato ficará dispensado da Prova de Idioma e receberá nota 10 (dez) nesta Etapa
3.3.3. – Defesa do projeto de tese
3.3.3.1 – A defesa do projeto de tese faz parte da etapa 2 que é eliminatória, com peso 3,75.
3.3.3.2 – São critérios para a avaliação da defesa do projeto de tese: a) aderência à linha de pesquisa escolhida
pelo candidato; b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização; c)
contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos; d) demonstração de autonomia intelectual e
pensamento crítico, etc.

aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato
pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização
contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos
demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico

20 %
30 %
30 %
20 %

3.3.3.3 – O depósito do projeto de tese perante a Comissão de Seleção e Admissão será de responsabilidade
exclusiva dos candidatos no ato da inscrição, em 03 vias, com o mínimo de 10 e o máximo de 15 páginas,
excetuando-se anexos e bibliografia e assinado pelo candidato, contendo, no mínimo: introdução, justificativa,
marco teórico, definição do problema, objetivos, metodologia e referências bibliográficas.
3.1.3.4. O projeto deverá ser apresentado em papel A4 branco; margens superior e esquerda 3,0 cm; inferior e
direito 2,0 cm; fonte 12; entre linhas 1,5 cm; demais formatações são livres. Deverá usar o sistema de citação
autor-data. As referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT.
3.3.4 – Avaliação do Currículo Lattes
3.3.4.1 – A média obtida pelo candidato nesta etapa valerá peso 2,5 (dois vírgula cinco), dentro do peso da Etapa
2.
3.3.4.2 – Na avaliação do Currículo Lattes, será obedecida a tabela de pontuação que consta no ANEXO V.
3.3.4.3 – A tabela com os critérios a serem avaliados (anexo IV) deverá ser preenchida pelo candidato, que deve
numerar e anexar, em seu Currículo Lattes, os documentos comprobatórios referentes a cada item a ser
contabilizado.
3.3.4.4 – Atividades não informadas pelo candidato na tabela, não constantes do Currículo Lattes ou não
comprovadas serão desconsideradas.

B.O. UFPE, RECIFE, 54 (063 ESPECIAL): 01 – 83 18 DE JULHO DE 2019.

73

1 – TITULAÇÃO (PESO 3):
Pontu- Formação
ação
Indicar curso, Instituição, período no documento anexo
máxi (Os critérios de avaliação neste item serão: pertinência em relação à
ma
área e à(s) linha(s) de pesquisa escolhida(s), defesa de
monografia/dissertação.
Média do Histórico Escolar de Mestrado (em escala de 0 a 10)
2,5
Especialização em Antropologia e áreas afins (escala de 0 a 10)
1,5
Especialização em outras áreas (escala de 0 a 10)
0,5
Mestrado em Antropologia e áreas afins (escala de 0 a 10)
3,0
Mestrado em outras áreas (escala de 0 a 10)
2,0
Outros (escala de 0 a 10)
0,5
2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PESO 1):
Pontu- Atividade
ação
Indicar período, local, função, envolvimento, etc. no documento anexo
máxi
ma
1
Professor de ensino fundamental (0,2 pontos por semestre)
3
Professor de ensino médio em sociologia e áreas afins (0,5 pontos por
semestre)
0,5
Professor de terceiro grau em Antropologia ou áreas afins (0,2 pontos
por cada 30 horas)
1,5
Profissional na área do Programa ou em áreas afins (pesquisador,
fiscal, perito, etc.) (0,5 pontos por atividade)
1
Consultor efetivado em projetos de pesquisa, ensino e consultoria (0,5
pontos por atividade)
1,5
Monitoria (0,5 por semestre)
1,5
Outras atividades (0,2 pontos para cada atividade)
3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (PESO 2,5):
Pontu- Atividade
ação
Indicar local, projeto, período, orientação, envolvimento, etc. no
máxi documento anexo
ma
1
Estágio voluntário em projeto de pesquisa, mínimo 120 horas (0,5
pontos para cada estagio)
2,5
Bolsa de Iniciação Científica ou similar (0,5 pontos por semestre)
2
Aluno de Iniciação Científica como voluntário (0,5 pontos por
semestre)
2
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar (1 pontos por semestre)
1
Outras atividades de pesquisa relevantes (0,2 pontos por atividade)
1,5
Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias
pertinentes como graduado (0,5 pontos para cada ano)

Número do
documento
anexo ao
Currículo Lattes

Uso da
comissão

Número
do
documento
anexo
ao
Currículo Lattes

Uso da
comissão

Número
do
documento
Anexo
ao
Currículo Lattes

Uso da
comissão

Número
do
documento
anexo
ao
Currículo Lattes

Uso da
comissão

4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (PESO 2,5):
Pontuação
máxi
ma
1

Trabalho produzido
Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de páginas, etc.
no documento anexo
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de estudantes (0,5
pontos por trabalho)
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Pontuação
máxi
ma
1,5
2
1
1,5
1
0,5
1
0,5

Trabalho produzido
Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de páginas, etc.
no documento anexo

Número
do
documento
anexo
ao
Currículo Lattes

Uso da
comissão

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
locais/regionais (0,5 pontos por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
nacionais e/ou internacionais (0,5 pontos por trabalho)
Participação em congressos profissionais locais, regionais, nacionais,
ou internacionais (0,2 pontos por trabalho)
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso nacional e/ou
internacional (0,5 pontos por trabalho)
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no Qualis/CAPES
(0,5 pontos por trabalho)
Publicação em revista nacional/internacional sem Qualis/CAPES e
produção áudio visual (0,2 pontos por trabalho)
Publicação de livros e/ou capítulos de livros (0,5 pontos por trabalho)
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos) (0,2 pontos por
trabalho)

5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PESO 1):
Pontu- Trabalho produzido
Número
do
ação Indicar evento, curso, duração, etc. no documento anexo.vai indicardocumento anexo
máxi
ao Currículo Lattes
ma
1
Participação em congressos e simpósios de Extensão (0,5 pontos
por atividade)
2
Minicurso (mínimo 12h), como aluno (0,5 pontos por atividade)
2
Participação em cursos com média duração (min. 40h) (0,5
pontos por atividade)
1,5
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
minicursos. (0,5 pontos por atividade)
1
Participação em atividades de extensão (0,5 pontos por atividade)
1,5
Participação em comissão organizadora de eventos
científicos/Extensão (Feiras de Ciências, congressos, etc.) (0,5
pontos por atividade)
0,5
Participação em projeto registrado de Extensão (0,2 pontos por
atividade)
0,5
Monitoria em projeto registrado de Extensão (0,2 pontos por
atividade)

Uso da
comissão

4. Resultado
4.1 - O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada uma das
etapas, classificados os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas para este
Edital. Para a sua aprovação final, o candidato deverá obter média igual ou superior a 7 (sete), somadas a nota da
Etapa 1 (peso 2) com a nota da Etapa 2 (peso 8).
4.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente e nessa ordem, pela maior nota na Avaliação da Prova
de Conhecimento da Área, na Avaliação da Proposta do Projeto de Dissertação, na avaliação do Currículo Lattes
e prova de Idiomas (Inglês).
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4.3 - A divulgação do resultado final será objeto de publicação do Boletim Oficial da Universidade e no Quadro
de Avisos da Secretaria do Programa, e disponibilizado no site www.ufpe.br/ppga.

5. Recursos
5.1 – Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de recontagem,
devidamente fundamentado, para o Colegiado do Programa, no prazo de até três dias de sua divulgação.
5.2 – Na hipótese do recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente dela
participar, sob condição.
6. Vagas e Classificação
6.1 - São fixadas 9 (nove) vagas para o Curso de Doutorado as quais serão preenchidas por candidatos
classificados, obedecido o número de vagas.
6.1.1 - Conforme a nova resolução do CCEPE 01/2011 aprovada em 14/02/2011, está sendo disponibilizada uma
(uma) vaga adicional para servidores ativos e permanentes da UFPE (docentes ou técnicos). Para fazer jus à vaga,
os servidores deverão obter aprovação no processo de seleção.
6.1.2 O preenchimento das 9 (nove) vagas do Curso de Mestrado obedecerá à ordem de classificação dos
candidatos.
6.1.3 -Havendo desistência de candidato classificado até a data de encerramento da matrícula, será convocado o
candidato aprovado e não classificado, obedecida a ordem de classificação.
6.1.4 – Entre as 9 (nove) vagas, ficará reservada 1 vaga deste processo seletivo aos candidatos autodeclarados
negros ou indígenas.
6.1.5 – Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas aqueles que se autodeclararem
como tal no ato da inscrição deste processo seletivo, conforme quesito cor ou etnia constante da ficha de
inscrição. A falsidade da declaração implicará na exclusão do candidato do processo seletivo, após prévio
procedimento administrativo em que serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, além de outras sanções
cabíveis.
6.1.6 - Os candidatos negros e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
6.1.7 - Os candidatos negros e indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
6.1.8 - Em caso de desistência de candidatos negros e indígenas aprovados em vaga reservada, a vaga será
preenchida pelo candidato negro ou indígena posteriormente classificado.
6.1.9 - Na hipótese de não haver número de candidatos negros e indígenas suficiente para ocupar as vagas
reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais
candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.

7 - Das Bolsas de Estudo: um número limitado de bolsas de estudos será oferecido aos candidatos selecionados
de acordo com a regulamentação do Curso e de acordo com a ordem de classificação, exigindo-se, neste caso,
cumprimento de regime integral.
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8 – Disposições gerais
8.1 - Local de informações, inscrições e realização das provas: Programa de Pós-Graduação em Antropologia,
situada no 13º Andar do Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFCH da Universidade Federal de
Pernambuco, Av. Professor Moraes Rego, Cidade Universitária, Recife-PE 1235 , CEP 50670-901, fone: 81 –
2126.8286.
8.2 - Os candidatos somente terão acesso ao local das provas portando documento de identificação contendo
fotografia, sendo desclassificados do concurso os que faltarem a quaisquer das Etapas ou não obedecerem aos
horários estabelecidos.
8.3 - As provas serão públicas, vedando-se, quando da realização da defesa do projeto de tese na Etapa 2, a
presença dos candidatos que a ela ainda não tenham se submetido.
8.4 – Será garantida a não identificação dos candidatos na prova de conhecimento da área e na prova de idioma
(Inglês).
8.5 – As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do Processo Seletivo, serão fundamentadas por cada
membro da Comissão de Seleção e Admissão.
8.6 – É assegurado aos candidatos vistas das provas e dos espelhos de correção.
8.7 – É consagrada a nota 7 como nota mínima para aprovação nas Etapas de caráter eliminatório.
8.8 – Na ocorrência de grande número de candidatos, poderá a defesa do projeto de tese que compõe a Etapa 2 se
realizar em dias sucessivos, aplicando-se a cada um dos grupos a regra no ponto 8.3.
8.9 – Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE e disponível no site www.ufpe.br/ppga.
8.10 – Os candidatos não classificados deverão retirar os seus documentos, entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias
da divulgação do Resultado Final, sob pena de sua reciclagem.
8.11 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital.
8.12 – A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
Recife, 15 de maio de 2019

Alex Giuliano Vailati
Coordenador da Pós-Graduação em Antropologia– UFPE

ANEXOS:
I – PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO
II – PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA
III –LINHAS DE PESQUISA
IV- TABELA PARA AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES
V – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

B.O. UFPE, RECIFE, 54 (063 ESPECIAL): 01 – 83 18 DE JULHO DE 2019.

77

ANEXO I - PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO
BOLETO BANCÁRIO
PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DO BOLETO
1. www.stn.fazenda.gov.br .
2. Clicar n lado esquerdo da tela em “siafi-sistema de administração financeira”
3. Clicar no lado esquerdo da tela em “Guia de recolhimento da União”
4. Clicar no lado esquerdo da tela em “impressão – GRU simples”
5. PREENCHIMENTO CAMPOS (BARRAS AMARELAS) DO BOLETO BANCÁRIO:
Unidade de Gestão – UG: 153098
Gestão: 15233
Recolhimento – Código: 28832-2
UG Vinculada: 153098
Tipo: 3 – outros
Identificador de receita: 03 – PG
Identificador unidade/serviço: 3081 - 5
Número de Referência: 15309830330815 (atenção não errar esse número).
Atenção para não errar os códigos no preenchimento.
Valor - R$ 50,00
Competência e Vencimento - Não informar
Contribuinte Depositante - Preencher CPF e nome do candidato
6. Clicar em emitir Boleto Bancário.
7. Pagar em qualquer agência do Banco do Brasil

ANEXO II - PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA
PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTO DA ÁREA
Bibliografia Básica para Doutorado
AUGÉ, Marc, 1997. Por uma Antropologia dos Mundos Contemporâneos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
Capítulo 3
AUGÉ, Marc. 1998. Hacia la contemporaneidad, In HACIA UNA ANTROPOLOGÍA DE LOS MUNDOS
CONTEMPORÁNEOS, Gedisa: Bracelona, pp.61-79 (capítulo 3)
BARTH, Fredrik, 1 6 2000. “Grupos tnicos e suas Fronteiras”. In. O Guru, o Iniciador e outras variações
antropológicas, Rio de Janeiro: Contra Capa, pp. 25-67.
C IFFORD, James, 1 8. “Sobre a autoridade etnográfica”, in A experiência etnográfica: Antropologia e
Literatura no século XX. Rio de Janeiro, Ed. UFRJ, pp. 17-62.
FRIEDMAN, Jonathan, “Transnationalization, Socio-Political Disorder, and Ethnification as Expressions of
Declining Global Hegemony” in International Political Science Review Vol.19, No. 3, Ethnic Nationalism and
the World Systemic Crisis. (Jul., 1998), pp. 233-250.
GEERTZ, Clifford, 1973. “Religion as a cultural system”, in The interpretation of cultures. New-York: Basic
Books INc., pp. 87-125
ATOUR, Bruno. 2005 2012 “Introdução: como retomar a tarefa de descobrir associações?” pp. 17-40;
“Conclusão: da sociedade ao coletivo: o social pode ser reagregado?” pp. 351-372, in Reagregando o social.
Salvador: EDUFBA.
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LÉVI-STRAUSS, Claude, 1 62 2008. “A ciência do concreto”, in O pensamento selvagem, São Paulo: Papirus,
pp. 15-50
LÉVI-STRAUSS, Claude, “A eficácia simbólica”, in Antropologia estrutural 1, São Paulo: Cosac Nayfi, pp. 201221
MAUSS, Marcel, 1 50 2003, “Ensaio sobre a Dádiva”, in Sociologia e Antropologia, São Paulo: Cosac
Naify,pp. 183-294.
ORTNER, Sherry, 2007. “Subjetividade e crítica cultural”, Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 13, n.
28, jul./dez., pp. 375-405.
ORTNER, Sherry, 2011. “Teoria na Antropologia desde os anos 60”. Mana. 17 (2). pp. 419-466.
PEIRANO, Mariza, 1 5. “A Favor da Etnografia”, in A favor da etnografia, Rio de Janeiro: Relume-Dumará,
pp. 31-58.
SAH INS, Marshall 1 85 1
. “Introdução”, pp. 7-24; “Capitão James Cook, ou o Deus agonizante”, pp. 132168; “Estrutura e história”, pp. 16 -195 in Ilhas
. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B., 2002. “O nativo relativo”, in MANA 8(1):113-148.

ANEXO III
LINHAS DE PESQUISA


Religião, sociedade e cultura



Família, gênero e saúde



Etnologia, etnicidade e processos identitários



Imagens, patrimônio, museus e contemporaneidade



Poder, desigualdade e educação

ANEXO IV - AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES
1 – TITULAÇÃO (PESO 3):
Pont.
Número do
Uso da
Formação
máxi
Indicar curso, Instituição, período no documento anexo
documento anexo comissão
ma (Os critérios de avaliação neste item serão: pertinência em relação à área
ao
e à(s) linha(s) de pesquisa escolhida(s), defesa de
Currículo Lattes
monografia/dissertação.
2,5 Média do Histórico Escolar de Mestrado (em escala de 0 a 10)
1,5 Especialização em Antropologia e áreas afins (escala de 0 a 10)
0,5 Especialização em outras áreas (escala de 0 a 10)
3,0 Mestrado em Antropologia e áreas afins (escala de 0 a 10)
2,0 Mestrado em outras áreas (escala de 0 a 10)
0,5 Outros (escala de 0 a 10)
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2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PESO 1):
Pont.
Atividade
máxima
Indicar período, local, função, envolvimento, etc. no documento
anexo
1
3
0,5
1,5
1
1,5
1,5

2,5
2
2
1
1,5

1,5
2
1
1,5
1
0,5
1
0,5

Número do
documento Anexo
ao Currículo
Lattes

Uso da
comissão

Estágio voluntário em projeto de pesquisa, mínimo 120 horas (0,5
pontos para cada estagio)
Bolsa de Iniciação Científica ou similar (0,5 pontos por semestre)
Aluno de Iniciação Científica como voluntário (0,5 pontos por semestre)
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar (1 pontos por semestre)
Outras atividades de pesquisa relevantes (0,2 pontos por atividade)
Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias pertinentes
como graduado (0,5 pontos para cada ano)

4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (PESO 2,5):
Pont.
Trabalho produzido
máxi Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de páginas, etc.
ma
no documento anexo
1

Uso da
comissão

Professor de ensino fundamental (0,2 pontos por semestre)
Professor de ensino médio em sociologia e áreas afins (0,5 pontos por
semestre)
Professor de terceiro grau em Antropologia ou áreas afins (0,2 pontos
por cada 30 horas)
Profissional na área do Programa ou em áreas afins (pesquisador,
fiscal, perito, etc.) (0,5 pontos por atividade)
Consultor efetivado em projetos de pesquisa, ensino e consultoria
(0,5 pontos por atividade)
Monitoria (0,5 por semestre)
Outras atividades (0,2 pontos para cada atividade)

3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (PESO 2,5):
Pont.
Atividade
máxi
Indicar local, projeto, período, orientação, envolvimento, etc. no
ma
documento anexo
1

Número do
documento anexo
ao Currículo
Lattes

Número do
documento anexo
ao Currículo
Lattes

Uso da
comissão

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de estudantes (0,5
pontos por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
locais/regionais (0,5 pontos por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
nacionais e/ou internacionais (0,5 pontos por trabalho)
Participação em congressos profissionais locais, regionais, nacionais, ou
internacionais (0,2 pontos por trabalho)
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso nacional e/ou
internacional (0,5 pontos por trabalho)
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no Qualis/CAPES
(0,5 pontos por trabalho)
Publicação em revista nacional/internacional sem Qualis/CAPES e
produção áudio visual (0,2 pontos por trabalho)
Publicação de livros e/ou capítulos de livros (0,5 pontos por trabalho)
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos) (0,2 pontos por
trabalho)
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5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PESO 1):
Pont.
Número do
Trabalho produzido
máxi
Indicar evento, curso, duração, etc. no documento anexo.
documento anexo
ma
ao Currículo Lattes
1
Participação em congressos e simpósios de Extensão (0,5 pontos por
atividade)
2
Minicurso (mínimo 12h), como aluno (0,5 pontos por atividade)
2
Participação em cursos com média duração (min. 40h) (0,5 pontos por
atividade)
1,5 Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
minicursos. (0,5 pontos por atividade)
1
Participação em atividades de extensão (0,5 pontos por atividade)
1,5 Participação em comissão organizadora de eventos científicos/Extensão
(Feiras de Ciências, congressos, etc.) (0,5 pontos por atividade)
0,5 Participação em projeto registrado de Extensão (0,2 pontos por
atividade)
0,5 Monitoria em projeto registrado de Extensão (0,2 pontos por atividade)

Uso da
comissão

ANEXO V
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Conforme o disposto no Art. 1º do Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, a isenção de taxa de inscrição é
possibilitada para candidato que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –
CadÚnico – e que seja membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de
2007.
Nome Social Completo:
Data
de
____/____/_______
RG:
NIS*:
Endereço:
Bairro:
UF:
E-mail:

Nascimento: Sexo: ( ) F ( ) M

CPF:

Sigla do Órgão Emissor:

Data
de
__/__/____

Emissão:

Nome da Mãe:
Cidade:
Telefone:

CEP:

* NIS – Número de Identificação Social (Cadastro Único).
Deverá ser anexada a este requerimento cópia legível do cartão e extrato de pagamentos de benefícios sócio
assistenciais federais, estaduais ou municipais (Exemplo: Bolsa Família).
Solicito a isenção da taxa de inscrição no referido Processo Seletivo e declaro que sou membro de família de
baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. Declaro também, sob as penas da Lei, a veracidade das
informações aqui prestadas e que estou ciente e de acordo com todas as exigências especificadas neste Edital,
notadamente aquelas que versam acerca das condições de isenção da taxa de inscrição.
Recife,_____ de _________________de 2019.
_________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROPSIQUIATRIA E CIÊNCIAS DO
COMPORTAMENTO – Nível Mestrado e Doutorado
Retificação no Edital de seleção para ingresso 2019.2 publicado no B. O. UFPE, RECIFE, V. 54, Nº 052
ESPECIAL, PÁG. 01 – 19 DE 07 DE JUNHO DE
2019 do Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria a Ciências do Comportamento.
Item 3.1 – ONDE SE LÊ:
Etapa 1: Avaliação e Defesa do
Pré-Projeto de pesquisa

15- 17/07/2019

9h às 16h

15- 18/07/2019

8:30 às 17h

LEIA-SE:
Etapa 1: Avaliação e Defesa do
Pré-Projeto de pesquisa

Sandra Lopes de Souza
Coordenação
do
Comportamento

Programa

de

Neuropsiquiatria

e

Ciências

do

PORTARIA N.º 2.555, DE 09 DE JULHO DE 2019.
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, utilizando-se da delegação de competência que lhe foi
outorgada, consoante Portaria Normativa n.º 06/93, publicada no Boletim Oficial de 30 de dezembro de 1993, e
nos termos do artigo 149 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
R E S O L V E:
Designar José Thadeu Pinheiro, SIAPE n° 1131479, CPF: 091.889.834-04, Zelyta Pinheiro de Faro,
SIAPE 21303327, CPF: 066.034.594-34 e Joicy Barbalho Pires Penha; Matrícula SIAPE n° 1650569, CPF
045.967.954-60, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância incumbida de apurar
os fatos de que dá conta o Processo n.º 23076.031565/2019-79.
(Processo nº. 23076.031565/2019-79)

SÔNIA MARIA MEDEIROS DE MENEZES
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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PORTARIA Nº 2.628, DE 12 DE JULHO DE 2019

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA, DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE

Conceder Adicional de Insalubridade, a partir de 17/09/2018, a MICHELLE ROSE DE OLIVEIRA
SILVA, Matrícula SIAPE n° 1650067, no cargo de TECNICO DE LABORATORIO, lotado(a) no(a)
Coordenação Geral dos Laboratórios - CAV, em grau de exposição MÉDIO.
(Processo n° 23076.036166/2018-13)

SONIA MARIA MEDEIROS DE MENEZES
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
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