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Atos da Pró-Reitoria de Administração - PROAD 

 
EDITAL PROAD Nº 135, DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

A Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal da Universidade Federal de Ouro Preto, no 
uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria UFOP nº 540, de 05 de agosto de 1994, torna 
público o presente Edital, que dispõe sobre Concurso Público de Provas e Títulos para Seleção de 
Professor Integrante da Carreira do Magistério Superior do Quadro de Pessoal. 1. DISPOSIÇÕES 
GERAIS 1.1 Para a realização do Concurso, serão observadas as disposições deste Edital e o que 
estabelecem a Resolução nº 1.043, de 27 de outubro de 2009, do Conselho Universitário, o Plano Único 
de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado pelo Decreto 94.664/1987, a Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, o Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, 
a Portaria MEC nº 1.134, de 02/12/2009, publicada no DOU de 03/12/2009, a Portaria MPOG nº 124, de 
15/03/2010, publicada no DOU de 16/03/2010, a Portaria MEC nº 327, de 19/03/2010, anexo I, publicada 
no DOU de 22/03/2010e as demais normas aplicáveis. 1.2 É oferecida 01 (uma) vaga para o Cargo de 
Professor, Classe de Adjunto, nível 1, na Área de Construção Civil/ Processos Construtivos, Materiais e 
Componentes de Construção. 1.3 O candidato aprovado e nomeado será lotado no Departamento de 
Engenharia Civil da Escola de Minas/UFOP. 1.4 O regime de trabalho é de 40 horas semanais com 
dedicação exclusiva. O candidato deverá ter disponibilidade para exercer suas atividades inclusive no 
período noturno. 1.5 A remuneração é de R$ 7.333,67 (sete mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e 
sete centavos) sendo: Vencimento Básico (VB): R$ 2.318,71 (dois mil trezentos e dezoito reais e setenta e 
um centavos); Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.098,08 (hum mil e noventa e 
oito reais e oito centavos); Retribuição por Titulação (RT): R$ 3.916,88 (três mil novecentos e dezesseis 
reais e oitenta e oito centavos) 2. DA INSCRIÇÃO Para efeito de inscrição, de acordo com o Art. 14º da 
Resolução CUNI nº 1.043, de 27 de outubro de 2009, o candidato deve: a) Requerer sua inscrição 
exclusivamente pela “internet”, com declaração expressa de acatamento às normas da seleção e de, no 
ato da posse, atender os requisitos para investidura no cargo público, nos termos da legislação em vigor. 
b) Promover o recolhimento da taxa de inscrição. 2.1 DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 2.1.2 
O candidato deverá preencher o formulário eletrônico disponibilizado no site www.concurso.ufop.br, do 
qual constarão os números dos documentos de identidade e do CPF que, dentre outros dados, são de 
preenchimento obrigatório. 2.1.3 Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá 
confirmar sua inscrição.  Não será aceita, em hipótese alguma, alteração de dados da inscrição após a 
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confirmação da mesma. 2.1.4 O candidato portador de necessidades especiais deverá, no ato da 
inscrição, informar se necessita de condições especiais para a realização das provas e quais as 
condições que de que necessita. Essas condições serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade 
e razoabilidade. 2.1.5 Considera-se pessoa portadora de necessidades especiais aquela que se enquadra 
nas categorias descritas no Art. 4º do Decreto nº 3.298/99. 2.1.6 São considerados documentos de 
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e 
pelos Corpos de Bombeiros Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (Ordens, Conselhos, etc.), passaporte, carteiras funcionais expedidas por órgão público 
reconhecido por lei como identidade, Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo com foto) 
e Carteira de Trabalho e Previdência Social. 2.1.7 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato os 
dados cadastrais informados no ato de sua inscrição. A UFOP não se responsabiliza por quaisquer atos 
ou fatos decorrentes de informações incorretas ou incompletas fornecidas pelo candidato. 2.1.8 A UFOP 
não se responsabiliza por solicitação de inscrição via “internet” não recebida por motivo de falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados. 2.1.9.  A relação dos candidatos inscritos será divulgada pela 
“internet” em até 10 (dez) dias úteis após o término da inscrição, observado o disposto nos itens 2.1, 2. 2  
e 2.3 deste edital. 2. 2  Do local, horário e período de inscrição. 2.2.1 As inscrições serão realizadas 
exclusivamente pela “internet” no endereço www.concurso.ufop.br. das 9 (nove) horas do dia 10/08 até às 
16 horas do dia 17/09/2010. 2.2.2 O candidato interessado em obter isenção da taxa de inscrição deverá 
requerê-la à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) por meio de formulário próprio disponível nessa 
Coordenadoria e no sítio da UFOP, no link, concurso público até, no máximo, 15 (quinze) dias antes do 
término do período de inscrição, indicando o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como uma Declaração de que é 
membro de família de baixa renda (formulário também disponível na CGP e no sítio da UFOP) O 
deferimento ou não do requerimento será divulgado na página da UFOP na “internet” até, no máximo, 05 
(cinco) dias antes do término do período de inscrição. 2.2.3 Informações sobre o concurso: Secretaria do 
Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas Campus Universitário Morro do Cruzeiro – Ouro 
Preto – MG CEP 35400-000 Correio eletrônico: deciv@em.ufop.br Telefones: (31) 3559 1548/1566 2.3. 
Do pagamento da taxa de inscrição: 2.3.1 Após o preenchimento e confirmação via “internet” da ficha de 
inscrição conforme consta do item 2.1.3, o candidato efetuará o pagamento da taxa de inscrição no valor 
de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais), utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da 
taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 17/09/2010, em qualquer agência bancária do território 
nacional (observado o horário de funcionamento externo da agência) ou em postos de auto-atendimento 
ou via “internet” (observado o horário estabelecido pelo banco para quitação nessa data). 2.3.3. A 
inscrição somente será acatada após a confirmação pelo banco do pagamento da taxa de inscrição, 
dentro do prazo estabelecido no item 2.3.2. 2.3.4 Será cancelada a inscrição caso o cheque utilizado para 
o pagamento da taxa seja devolvido por qualquer motivo. 2.3.5 É vedada a inscrição condicional e/ou 
extemporânea. 2.3.6 Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo às 
condições previstas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3. 2.3.7 Não haverá devolução da quantia paga a título de 
inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso, por conveniência da UFOP. 3. DAS PROVAS O 
local, a data e a hora do início das provas serão divulgados, no máximo, trinta dias após o encerramento 
das inscrições e com antecedência mínima de quinze dias de sua realização, por Edital afixado no âmbito 
da Unidade respectiva e na página da UFOP na “internet”. As provas abrangerão as seguintes 
modalidades de avaliação e deverão ser em realizadas na seguinte ordem: a) Conjunto de Provas de 
Conhecimentos, (Prova Escrita e Prova Didática), de caráter eliminatório. b) Exame dos Títulos e 
Currículo, de caráter classificatório. 3.1 Prova Escrita Será realizada obedecendo-se aos seguintes 
procedimentos: 3.1.1 Sorteio de um ponto único, para todos os candidatos, da relação de pontos 
organizada pela Comissão Examinadora, com base no programa constante do Edital. 3.1.2 O início da 
prova deverá ocorrer em um prazo não superior a quinze minutos após o sorteio do ponto; 3.1.3 A  
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duração será de cinco horas, sendo que durante a primeira hora após o início, será permitida a consulta a 
material bibliográfico de domínio público e a anotação em papel previamente distribuído e rubricado pela 
Comissão Examinadora. 3.1.4 As anotações, efetuadas durante o período de consulta, poderão ser 
utilizadas no decorrer da prova, e deverão ser anexadas ao texto final. 3.1.5 A prova será realizada de 
forma manuscrita e à tinta. 3.1.6 As provas entregues pelos candidatos dentro do prazo estabelecido no 
item 3.1.3, exceto quando a leitura da prova for efetivada logo após o seu término, serão colocadas em 
envelopes individuais, lacrados e rubricados por todos os membros da Comissão Examinadora, 
permanecendo guardados sob a responsabilidade do Presidente da Comissão; 3.1.7 O candidato fará a 
leitura de sua prova escrita em ato público fiscalizado pelo candidato imediato na ordem de inscrição, 
cabendo ao primeiro fiscalizar o último. 3.2 Prova  Didática Será realizada obedecendo-se aos seguintes 
procedimentos: 3.2.1 Será pública, com duração de quarenta e cinco a cinquenta e cinco minutos. 3.2.2 A 
não observância do tempo previsto no item 3.2.1. deste edital poderá afetar a nota a ser atribuída ao 
candidato, tendo efeito meramente classificatório. 3.2.3 Da relação de pontos organizada pela Comissão 
Examinadora, será sorteado um ponto único para todos os candidatos vinte e quatro horas antes do início 
da primeira apresentação. 3.2.4 No decorrer do período de vinte e quatro horas entre o sorteio do ponto e 
o início da Prova Didática, não se realizará nenhum ato ou Prova do Concurso que envolva a presença 
dos candidatos. 3.2.5 Os candidatos somente poderão acompanhar as apresentações posteriores à dele. 
3.2.6 Haverá gravação da prova didática. 3.2.7 A ordem de apresentação dos candidatos será definida por 
sorteio, realizado ao final de cada apresentação. 3.2.8 O horário de início e de término da Prova Didática 
de cada candidato deverá ser consignado em ata. 3.2.9 Todos os sorteios deverão ser realizados de 
forma pública. 3.3 Exame de Títulos e Currículo Deverá ser realizado como etapa posterior à prova de 
conhecimentos e somente serão examinados os títulos e currículos dos candidatos aprovados nas etapas 
anteriores. 3.3.1 No dia determinado para a realização da prova escrita, o candidato deverá entregar à 
Comissão Examinadora 01 (uma) cópia do Documento Oficial de Identidade, e, em envelope identificado e 
lacrado, toda a sua documentação para o exame de títulos e currículos, sendo indispensáveis: 3.3.1.1 
Currículo Lattes em uma via; 3.3.1.2 Documentação comprobatória dos títulos e um exemplar de cada um 
dos trabalhos publicados, de acordo com a ordem de apresentação no Currículo; 3.3.2  É vedado à 
Comissão Examinadora receber documentação em momento diferente do estipulado no item 3.3.1 deste 
edital. 3.3.3  Admitir-se-ão como Títulos: 3.3.3.1 graus e títulos acadêmicos; 3.3.3.2 atividades docentes, 
científicas, literárias, artísticas e profissionais; 3.3.3.3 funções acadêmicas, acadêmico-administrativas e 
profissionais; 3.3.3.4  produção técnica, científica, literária ou artística. 4. DA HABILITAÇÃO E DA 
AVALIAÇÃO 4.1 Considerar-se-ão habilitados os candidatos que alcançarem média final mínima sete, na 
escala de zero a dez, em cada uma das provas, exceto naquelas meramente classificatórias. 4.2 Os 
candidatos habilitados serão classificados pela média final, em ordem decrescente, de modo que o 
candidato com maior média ocupará o primeiro lugar. 4.3 Ocorrendo empate, dar-se-á preferência, para 
fins de classificação, nesta ordem, ao candidato de maior idade, ao que tiver obtido a nota final mais alta 
na Prova Didática, na Prova Escrita e  no Exame dos Títulos e Currículo. 4.4 O resultado final do 
Concurso, com a relação dos aprovados e sua respectiva classificação, e dos inabilitados, será 
proclamado pelo Presidente da Comissão Examinadora, imediatamente após a conclusão dos trabalhos 
referidos. 5 DA HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO CONCURSO 5.1 O parecer da Comissão 
Examinadora será submetido ao Conselho Departamental da Unidade, só podendo ser recusado pelo voto 
de, no mínimo, dois terços do total dos seus membros, em votação por escrutínio secreto. 5.1.1 Em caso 
de recusa do parecer final, será anulado todo o processo e, no prazo de trinta dias, abertas novas 
inscrições. 5.1.2 Das decisões do Conselho Departamental, incluindo o resultado do concurso, serão 
informados todos os candidatos, através de Edital publicado na página da Universidade na internet. 5.2 
Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão homologar o resultado final do Concurso. 5.3 O 
prazo de validade do concurso é de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, contado a partir da data da 
publicação da homologação do concurso no DOU. 6. DO RECURSO E SEU JULGAMENTO 6.1 Do 
resultado do Concurso, caberá, no prazo de dez dias, contados da data de sua aprovação pelo Conselho 
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Departamental da Unidade, recurso exclusivamente de nulidade, sob estrita arguição de ilegalidade, ao 
Conselho Universitário. 6.2 O Conselho Universitário será convocado, em regime de urgência, para 
julgamento do recurso. 6.3 No caso de ocorrer anulação do Concurso, no prazo máximo de trinta dias 
serão abertas novas inscrições. 7. DA INVESTIDURA NO CARGO 7.1 O Candidato aprovado deverá 
apresentar no ato da posse o Título correspondente à Classe do Magistério objeto do Concurso, da 
seguinte forma: Professor Adjunto: Título de Doutor em Engenharia Civil ou Engenharia de Materiais ou 
Arquitetura, obtido na forma da lei ou revalidado em uma das áreas de conhecimento especificadas no 
Edital. 7.1.1 Caso haja dúvidas ou o título apresentado no ato da posse tenha sido obtido após a emissão 
do Parecer Final da Comissão Examinadora e, por isso, não tenha sido por ela examinado, a 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas poderá solicitar, antes de proceder à posse, uma manifestação 
formal da Assembléia do Departamento de destinação, quanto à pertinência do título apresentado em 
relação à área do concurso. 7.1.2 O candidato que não possuir a graduação ou a titulação mínima na área 
do conhecimento especificada no Edital de abertura do Concurso, mas possuir titulação de pós-graduação 
“stricto sensu” hierarquicamente superior e pertinente à área de conhecimento, terá sua posse aceita. 7.2. 
Além do disposto no item 7.1, o candidato aprovado e nomeado deverá: 7.21 Estar quite com os cofres 
públicos: 7.2.2 Não ter sido demitido do Serviço Público Federal, enquanto ocupante de cargo efetivo ou 
em comissão nos últimos 05 (cinco) anos, contados da data da publicação do ato penalizador, decorrente 
das seguintes infrações: 7.2.2.1 Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem. 7.2.2.2 
Praticar advocacia administrativa. 7.2.3 Não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que for 
demitido ou o servidor que foi destituído do cargo em comissão, nas seguintes hipóteses: 7.2.3.1 Crime 
contra a administração pública. 7.2.3.2 Improbidade administrativa. 7.2.3.3 Aplicação irregular de dinheiro 
público. 7.2.3.4 Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 7.2.3.5 Corrupção. 7.2.4 
Não acumular cargos, empregos e funções públicas e não perceber proventos de aposentadoria que 
caracterizem acumulação ilícita de cargos, exceto aqueles permitidos no inciso XVI do artigo 37 da 
Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 34/2001, assegurada a 
hipótese de opção nos termos da lei, dentro do prazo para a posse, determinado no § 1º do artigo 13 da 
Lei nº 8.112/90. 7.2.5 Gozar dos direitos políticos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 
7.2.6 Possuir a escolaridade exigida para o cargo e registro no Conselho competente, se exigido, bem 
como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e demais exigências 
de habilitação para o exercício do cargo. 7.2.7 Possuir Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, PIS 
ou PASEP. 7.2.8 Outras exigências estabelecidas em lei poderão ser solicitadas para o desempenho das 
atribuições do cargo. 7.2.9 Somente poderá ser empossado o candidato aprovado que for julgado apto 
física e mentalmente pela Junta Médica Oficial da Instituição, para o exercício do cargo. 7.2.10 O 
candidato aprovado será convocado para a posse, que deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias, contados da publicação do ato de sua nomeação. O não pronunciamento do convocado no 
prazo estipulado obrigará a Instituição a tornar sem efeito a portaria de nomeação, convocando o próximo 
candidato classificado. 7.2.11 No ato da posse o candidato aprovado deverá apresentar os documentos 
para efetivação constantes no site: www.ufop.br, link concursos públicos/documentos para efetivação. 
7.2.12 A posse dos candidatos classificados e nomeados observará o limite de vagas estabelecido no 
presente Edital, exceto se a ampliação desse limite for autorizada pelo órgão competente para tal fim. 
7.2.13 O candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito, nos termos do artigo 41, 
“caput” da Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, a estágio 
probatório, durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão avaliados por comissão 
competente para tal fim. 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 8.1 A aprovação no concurso assegurará apenas 
a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das 
disposições legais, orçamentárias e financeiras pertinentes, bem como à rigorosa ordem de classificação, 
ao prazo de validade do concurso e à apresentação da documentação exigida em lei. 8.2 O candidato 
aprovado, quando convocado para nomeação, poderá optar pela desistência definitiva da vaga ou ser 
colocado ao final da lista de classificados, para posterior convocação, devendo assinar documento neste 
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sentido, dentro do prazo de 05 (cinco) dias. 8.3 É de responsabilidade do candidato aprovado no concurso 
manter atualizado na UFOP seu endereço, por um período de até 02 (dois) anos, após a publicação do 
resultado do concurso no Diário Oficial da União. 8.4 Quaisquer informações complementares a este Edital 
serão divulgadas no endereço www.concurso.ufop.br. 8.5 Não será fornecido ao candidato nenhum 
documento comprobatório de habilitação no concurso, valendo, para esse fim, a homologação publicada no 
Diário Oficial da União. 8.6 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita das 
condições estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 8.7 De todos 
os atos e reuniões do Concurso, serão lavradas atas, por um dos membros da Comissão Examinadora, 
que serão por todos eles assinadas. 8.8 Todo o expediente do Concurso durante a sua realização ficará 
sob a guarda da Secretaria da Unidade Acadêmica ou, por delegação, da Secretaria do Departamento 
interessado, disponibilizando-se aos candidatos, para devolução, somente os exemplares dos trabalhos 
apresentados para o julgamento dos títulos, no prazo de 30 (trinta) dias após a homologação final do 
concurso. 8.9 A Secretaria da Unidade Acadêmica ou, por delegação, do respectivo Departamento, será 
responsável pelo expediente geral do Concurso, cabendo-lhe ainda prestar toda a assistência à Comissão 
Examinadora. 8.10 Esgotado in albis o prazo recursal, o Diretor da Unidade fará organizar o processo do 
qual constarão cópias dos atos essenciais do Concurso e encaminhá-lo-á à Pró-Reitoria de 
Administração, com indicação do candidato ou candidatos classificados para provimento da(s) vaga(s) da 
Carreira do Magistério em concurso. 8.11 O candidato habilitado na forma desta norma será convocado, 
pela Instituição, para assumir o cargo, de acordo com a legislação vigente. 8.12 As funções previstas por 
esta norma para o Conselho Departamental das Unidades serão exercidas pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão quando se tratar das vagas para os Departamentos isolados. 8.13  Todas as 
planilhas de todos os candidatos deverão permanecer nos autos do processo administrativo referente ao 
concurso. 8.14 A UFOP reserva-se o direito de alterar o horário, o local e a data de realização das provas, 
responsabilizando-se, contudo, por dar ampla divulgação, com a devida antecedência, sobre quaisquer 
alterações. 8.15 O presente Edital e a Resolução CUNI nº 1.043, de 27 de outubro de 2009, que aprovou 
o Regulamento para Seleção e Admissão do Pessoal Docente na UFOP podem ser obtidos na Internet 
www.ufop.br, no item concursos públicos. 8.16 Os casos omissos serão julgados pelo Conselho 
Universitário. Sônia de Fátima Passos Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 135, DE 06 DE AGOSTO DE 2010 
ÁREA: CONSTRUÇÃO CIVIL/ PROCESSOS CONSTRUTIVOS, MATERIAIS E COMPONENTES DE 
CONSTRUÇÃO. A – Programa: O projeto e suas partes componentes, trabalhos preliminares à obra. 
Planejamento e controle de obras. Canteiro de serviço. Estudo do solo e movimento de terra. Fundações. 
Elementos estruturais. Elementos de vedação e divisórios. Aparelhos de amarração. Vãos. 
Impermeabilização. Cronogramas e Orçamento de edificações. Revestimentos, Esquadrias, Pintura, 
Acabamentos em geral. Aspectos de Proteção segurança e higiene na construção civil. Aglomerantes. 
Agregados para concreto e obras de construção civil. Argamassas. Concreto de cimento Portland 
(propriedades, dosagens e produção). Materiais: Cerâmicos, metálicos e orgânicos (betuminosos, 
madeiras, plásticos e tintas). B - Bibliografia sugerida: Técnica de Construção - Celso Cardão; O edifício 
até sua Cobertura Hélio A. Azevedo; A técnica de edificar - Walid Yazigi; Caderno de encargos - Milber 
Guerra; Tecnologia das Edificações – Vários autores – PINI; Prática das pequenas construções - Alberto 
Campos; Apostilas de Materiais de Construção I e II (edição 2009) do Prof. Espedito Felipe Teixeira de 
Carvalho, disponível em:  www.concurso.ufop.br/ApostilaMateriaisConstrução; Concreto: Estrutura, 
Propriedades e Materiais – Mehta, P. K.; Normas Técnicas Brasileiras (NBR) - INMETRO / ABNT. 
 
 

EDITAL PROAD Nº 136, DE 06 DE AGOSTO DE 2010 
A Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal da Universidade Federal de Ouro Preto, no 
uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria UFOP nº 540, de 05 de agosto de 1994, torna 
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público o presente Edital, que dispõe sobre Concurso Público de Provas e Títulos para Seleção de 
Professor Integrante da Carreira do Magistério Superior do Quadro de Pessoal. 1. DISPOSIÇÕES 
GERAIS 1.1 Para a realização do Concurso serão observadas as disposições deste Edital e o que 
estabelecem a Resolução nº 1.043, de 27 de outubro de 2009, do Conselho Universitário, o Plano Único 
de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado pelo Decreto 94.664/1987, a Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, o Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, 
a Portaria MEC nº 1.134, de 02/12/2009, publicada no DOU de 03/12/2009, a Portaria Normativa 
Interministerial MEC/MPOG nº 22, de 30/04/2007, publicada no DOU de 02/05/2007, a Portaria 
MPOG/MEC nº 224, de 23/07/2007, publicada no DOU de 24/07/2007, e as demais normas aplicáveis. 1.2 
É oferecida 01 (uma) vaga para o Cargo de Professor, Classe de Assistente, nível 1, na Área de 
Engenharia de Produção / Garantia de Controle de Qualidade e Engenharia do Produto. 1.3 O candidato 
aprovado e nomeado será lotado no Departamento de Engenharia de Produção/Campus João 
Monlevade/ICEA/UFOP. 1.4 O regime de trabalho é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. O 
candidato deverá ter disponibilidade para exercer suas atividades inclusive no período noturno. 1.5 A 
remuneração é de R$  4.651,59 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove 
centavos) sendo: sendo:  Vencimento Básico (VB): R$ 2.001,86 (dois mil, um real e oitenta e seis 
centavos);   Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.056.83 (hum mil, cinqüenta e 
seis reais e oitenta e três centavos); Retribuição por Titulação (RT): R$ 1.592,90 (hum mil, quinhentos e 
noventa e dois reais e noventa centavos). 2. DA INSCRIÇÃO Para efeito de inscrição, de acordo com o 
Art. 14º da Resolução CUNI nº 1.043, de 27 de outubro de 2009, o candidato deve: a) Requerer sua 
inscrição exclusivamente pela “internet”, com declaração expressa de acatamento às normas da seleção e 
de, no ato da posse, atender os requisitos para investidura no cargo público, nos termos da legislação em 
vigor. b) Promover o recolhimento da taxa de inscrição. 2.1 DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
2.1.2 O candidato deverá preencher o formulário eletrônico disponibilizado no site www.concurso.ufop.br, 
do qual constarão os números dos documentos de identidade e do CPF que, dentre outros dados, são de 
preenchimento obrigatório. 2.1.3 Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá 
confirmar sua inscrição.  Não será aceita, em hipótese alguma, alteração de dados da inscrição após a 
confirmação da mesma. 2.1.4 O candidato portador de necessidades especiais deverá, no ato da 
inscrição, informar se necessita de condições especiais para a realização das provas e quais as 
condições que de que necessita. Essas condições serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade 
e razoabilidade. 2.1.5 Considera-se pessoa portadora de necessidades especiais aquela que se enquadra 
nas categorias descritas no Art. 4º do Decreto nº 3.298/99. 2.1.6 São considerados documentos de 
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e 
pelos Corpos de Bombeiros Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (Ordens, Conselhos, etc.), passaporte, carteiras funcionais expedidas por órgão público 
reconhecido por lei como identidade, Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo com foto) 
e Carteira de Trabalho e Previdência Social. 2.1.7 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato os 
dados cadastrais informados no ato de sua inscrição. A UFOP não se responsabiliza por quaisquer atos 
ou fatos decorrentes de informações incorretas ou incompletas fornecidas pelo candidato. 2.1.8 A UFOP 
não se responsabiliza por solicitação de inscrição via “internet” não recebida por motivo de falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados. 2.1.9.  A relação dos candidatos inscritos será divulgada pela 
“internet” em até 10 (dez) dias úteis após o término da inscrição, observado o disposto nos itens 2.1, 2.2  
e 2.3 deste edital. 2.2 Do local, horário e período de inscrição, 2.2.1 As inscrições serão realizadas 
exclusivamente pela “internet” no endereço www.concurso.ufop.br. das 9 (nove) horas do dia 10/08 até às 
16 horas do dia 08/10/2010. 2.2.2 O candidato interessado em obter isenção da taxa de inscrição deverá 
requerê-la à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) por meio de formulário próprio disponível nessa 
Coordenadoria e no sítio da UFOP, no link, concurso público até, no máximo, 15 (quinze) dias antes do 
término do período de inscrição, indicando o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo 
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Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como uma Declaração de que é 
membro de família de baixa renda (formulário também disponível na CGP e no sítio da UFOP) O 
deferimento ou não do requerimento será divulgado na página da UFOP na “internet” até, no máximo, 05 
(cinco) dias antes do término do período de inscrição. 2.2.3 Informações sobre o concurso: Secretaria do 
Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas/UFOP Rua 37, nº 115, Bairro Loanda CEP 35931-026, João 
Monlevade – MG Correio eletrônico: secretaria@icea.ufop.br Telefone: (31) 3852- 8709 – Ramal 23. 2.3. 
Do pagamento da taxa de inscrição: 2.3.1 Após o preenchimento e confirmação via “internet” da ficha de 
inscrição conforme consta do item 2.1.3, o candidato efetuará o pagamento da taxa de inscrição no valor 
de R$ 93,00 (noventa e três reais), utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de 
inscrição deverá ser efetuado até o dia 08/10/2010, em qualquer agência bancária do território nacional 
(observado o horário de funcionamento externo da agência) ou em postos de auto-atendimento ou via 
“internet” (observado o horário estabelecido pelo banco para quitação nessa data). 2.3.3. A inscrição 
somente será acatada após a confirmação pelo banco do pagamento da taxa de inscrição, dentro do 
prazo estabelecido no item 2.3.2. 2.3.4 Será cancelada a inscrição caso o cheque utilizado para o 
pagamento da taxa seja devolvido por qualquer motivo. 2.3.5 É vedada a inscrição condicional e/ou 
extemporânea. 2.3.6 Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo às 
condições previstas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3. 2.3.7 Não haverá devolução da quantia paga a título de 
inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso, por conveniência da UFOP. 3. DAS PROVAS O 
local, a data e a hora do início das provas serão divulgados, no máximo, trinta dias após o encerramento 
das inscrições e com antecedência mínima de quinze dias de sua realização, por Edital afixado no âmbito 
da Unidade respectiva e na página da UFOP na “internet”. As provas abrangerão as seguintes 
modalidades de avaliação e deverão ser em realizadas na seguinte ordem: a) Conjunto de Provas de 
Conhecimentos, (Prova Escrita e Prova Didática), de caráter eliminatório. b) Exame dos Títulos e 
Currículo, de caráter classificatório. 3.1 Prova Escrita  Será realizada obedecendo-se aos seguintes 
procedimentos: 3.1.1 Sorteio de um ponto único, para todos os candidatos, da relação de pontos 
organizada pela Comissão Examinadora, com base no programa constante do Edital. 3.1.2 O início da 
prova deverá ocorrer em um prazo não superior a quinze minutos após o sorteio do ponto; 3.1.3 A  
duração será de cinco horas, sendo que durante a primeira hora após o início, será permitida a consulta a 
material bibliográfico de domínio público e a anotação em papel previamente distribuído e rubricado pela 
Comissão Examinadora. 3.1.4 As anotações, efetuadas durante o período de consulta, poderão ser 
utilizadas no decorrer da prova, e deverão ser anexadas ao texto final. 3.1.5 A prova será realizada de 
forma manuscrita e à tinta. 3.1.6 As provas entregues pelos candidatos dentro do prazo estabelecido no 
item 3.1.3, exceto quando a leitura da prova for efetivada logo após o seu término, serão colocadas em 
envelopes individuais, lacrados e rubricados por todos os membros da Comissão Examinadora, 
permanecendo guardados sob a responsabilidade do Presidente da Comissão; 3.1.7 O candidato fará a 
leitura de sua prova escrita em ato público fiscalizado pelo candidato imediato na ordem de inscrição, 
cabendo ao primeiro fiscalizar o último. 3.2 Prova Didática Será realizada obedecendo-se aos seguintes 
procedimentos: 3.2.1 Será pública, com duração de quarenta e cinco a cinquenta e cinco minutos. 3.2.2 A 
não observância do tempo previsto no item 3.2.1. Deste edital poderá afetar a nota a ser atribuída ao 
candidato, tendo efeito meramente classificatório. 3.2.3 Da relação de pontos organizada pela Comissão 
Examinadora, será sorteado um ponto único para todos os candidatos vinte e quatro horas antes do início 
da primeira apresentação. 3.2.4 No decorrer do período de vinte e quatro horas entre o sorteio do ponto e 
o início da Prova Didática, não se realizará nenhum ato ou Prova do Concurso que envolva a presença 
dos candidatos. 3.2.5 Os candidatos somente poderão acompanhar as apresentações posteriores à dele. 
3.2.6 Haverá gravação da prova didática. 3.2.7 A ordem de apresentação dos candidatos será definida por 
sorteio, realizado ao final de cada apresentação. 3.2.8 O horário de início e de término da Prova Didática 
de cada candidato deverá ser consignado em ata. 3.2.9 Todos os sorteios deverão ser realizados de 
forma pública. 3.3 Exame de Títulos e Currículo Deverá ser realizado como etapa posterior à prova de 
conhecimentos e somente serão examinados os títulos e currículos dos candidatos aprovados nas etapas 
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anteriores. 3.3.1 No dia determinado para a realização da prova escrita, o candidato deverá entregar à 
Comissão Examinadora 01 (uma) cópia do Documento Oficial de Identidade, e, em envelope identificado e 
lacrado, toda a sua documentação para o exame de títulos e currículos, sendo indispensáveis: 3.3.1.1 
Currículo Lattes em uma via; 3.3.1.2 Documentação comprobatória dos títulos e um exemplar de cada um 
dos trabalhos publicados, de acordo com a ordem de apresentação no Currículo; 3.3.2 É vedado à 
Comissão Examinadora receber documentação em momento diferente do estipulado no item 3.3.1 deste 
edital. 3.3.3  Admitir-se-ão como Títulos 3.3.3.1 graus e títulos acadêmicos; 3.3.3.2 atividades docentes, 
científicas, literárias, artísticas e profissionais; 3.3.3.3 funções acadêmicas, acadêmico-administrativas e 
profissionais; 3.3.3.4  produção técnica, científica, literária ou artística. 4. DA HABILITAÇÃO E DA 
AVALIAÇÃO 4.1 Considerar-se-ão habilitados os candidatos que alcançarem média final mínima sete, na 
escala de zero a dez, em cada uma das provas, exceto naquelas meramente classificatórias.  4.2 Os 
candidatos habilitados serão classificados pela média final, em ordem decrescente, de modo que o 
candidato com maior média ocupará o primeiro lugar. 4.3 Ocorrendo empate, dar-se-á preferência, para 
fins de classificação, nesta ordem, ao candidato de maior idade, ao que tiver obtido a nota final mais alta 
na Prova Didática, na Prova Escrita e no Exame dos Títulos e Currículo. 4.4 O resultado final do 
Concurso, com a relação dos aprovados e sua respectiva classificação, e dos inabilitados, será 
proclamado pelo Presidente da Comissão Examinadora, imediatamente após a conclusão dos trabalhos 
referidos. 5 DA HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO CONCURSO 5.1 O parecer da Comissão 
Examinadora será submetido ao Conselho Departamental da Unidade, só podendo ser recusado pelo voto 
de, no mínimo, dois terços do total dos seus membros, em votação por escrutínio secreto. 5.1.1 Em caso 
de recusa do parecer final, será anulado todo o processo e, no prazo de trinta dias, abertas novas 
inscrições. 5.1.2 Das decisões do Conselho Departamental, incluindo o resultado do concurso, serão 
informados todos os candidatos, através de Edital publicado na página da Universidade na internet. 5.2 
Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão homologar o resultado final do Concurso. 5.3 O 
prazo de validade do concurso é de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, contado a partir da data da 
publicação da homologação do concurso no DOU. 6. DO RECURSO E SEU JULGAMENTO 6.1 Do 
resultado do Concurso, caberá, no prazo de dez dias, contados da data de sua aprovação pelo Conselho 
Departamental da Unidade, recurso exclusivamente de nulidade, sob estrita arguição de ilegalidade, ao 
Conselho Universitário. 6.2 O Conselho Universitário será convocado, em regime de urgência, para 
julgamento do recurso. 6.3 No caso de ocorrer anulação do Concurso, no prazo máximo de trinta dias 
serão abertas novas inscrições. 7. DA INVESTIDURA NO CARGO 7.1 O Candidato aprovado deverá 
apresentar no ato da posse o Título correspondente à Classe do Magistério objeto do Concurso, da 
seguinte forma: Professor Assistente: Título de Mestre em Engenharia de Produção ou Estatística, obtido 
na forma da lei ou revalidado em uma das áreas de conhecimento especificadas no Edital. 7.1.1 Caso 
haja dúvidas ou o título apresentado no ato da posse tenha sido obtido após a emissão do Parecer Final 
da Comissão Examinadora e, por isso, não tenha sido por ela examinado, a Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas poderá solicitar, antes de proceder à posse, uma manifestação formal da Assembléia do 
Departamento de destinação, quanto à pertinência do título apresentado em relação à área do concurso. 
7.1.2 O candidato que não possuir a graduação ou a titulação mínima na área do conhecimento 
especificada no Edital de abertura do Concurso, mas possuir titulação de pós-graduação “stricto sensu” 
hierarquicamente superior e pertinente à área de conhecimento, terá sua posse aceita. 7.2. Além do 
disposto no item 7.1, o candidato aprovado e nomeado deverá: 7.21 Estar quite com os cofres públicos: 
7.2.2 Não ter sido demitido do Serviço Público Federal, enquanto ocupante de cargo efetivo ou em 
comissão nos últimos 05 (cinco) anos, contados da data da publicação do ato penalizador, decorrente das 
seguintes infrações: 7.2.2.1 Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem. 7.2.2.2 Praticar 
advocacia administrativa. 7.2.3 Não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que for 
demitido ou o servidor que foi destituído do cargo em comissão, nas seguintes hipóteses: 7.2.3.1 Crime 
contra a administração pública.7.2.3.2 Improbidade administrativa. 7.2.3.3 Aplicação irregular de dinheiro 
público. 7.2.3.4 Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 7.2.3.5 Corrupção. 7.2.4 
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Não acumular cargos, empregos e funções públicas e não perceber proventos de aposentadoria que 
caracterizem acumulação ilícita de cargos, exceto aqueles permitidos no inciso XVI do artigo 37 da 
Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 34/2001, assegurada a 
hipótese de opção nos termos da lei, dentro do prazo para a posse, determinado no § 1º do artigo 13 da 
Lei nº 8.112/90. 7.2.5 Gozar dos direitos políticos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 
7.2.6 Possuir a escolaridade exigida para o cargo e registro no Conselho competente, se exigido, bem 
como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e demais exigências 
de habilitação para o exercício do cargo. 7.2.7 Possuir Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, PIS 
ou PASEP. 7.2.8 Outras exigências estabelecidas em lei poderão ser solicitadas para o desempenho das 
atribuições do cargo. 7.2.9 Somente poderá ser empossado o candidato aprovado que for julgado apto 
física e mentalmente pela Junta Médica Oficial da Instituição, para o exercício do cargo. 7.2.10 O 
candidato aprovado será convocado para a posse, que deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias, contados da publicação do ato de sua nomeação. O não pronunciamento do convocado no 
prazo estipulado obrigará a Instituição a tornar sem efeito a portaria de nomeação, convocando o próximo 
candidato classificado. 7.2.11 No ato da posse o candidato aprovado deverá apresentar os documentos 
para efetivação constantes no site: www.ufop.br, link concursos públicos/documentos para efetivação. 
7.2.12 A posse dos candidatos classificados e nomeados observará o limite de vagas estabelecido no 
presente Edital, exceto se a ampliação desse limite for autorizada pelo órgão competente para tal fim. 
7.2.13 O candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito, nos termos do artigo 41, 
“caput” da Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, a estágio 
probatório, durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão avaliados por comissão 
competente para tal fim. 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 8.1 A aprovação no concurso assegurará apenas 
a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das 
disposições legais, orçamentárias e financeiras pertinentes, bem como à rigorosa ordem de classificação, 
ao prazo de validade do concurso e à apresentação da documentação exigida em lei. 8.2 O candidato 
aprovado, quando convocado para nomeação, poderá optar pela desistência definitiva da vaga ou ser 
colocado ao final da lista de classificados, para posterior convocação, devendo assinar documento neste 
sentido, dentro do prazo de 05 (cinco) dias. 8.3 É de responsabilidade do candidato aprovado no concurso 
manter atualizado na UFOP seu endereço, por um período de até 02 (dois) anos, após a publicação do 
resultado do concurso no Diário Oficial da União. 8.4 Quaisquer informações complementares a este Edital 
serão divulgadas no endereço www.concurso.ufop.br. 8.5 Não será fornecido ao candidato nenhum 
documento comprobatório de habilitação no concurso, valendo, para esse fim, a homologação publicada no 
Diário Oficial da União. 8.6 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita das 
condições estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 8.7 De todos 
os atos e reuniões do Concurso, serão lavradas atas, por um dos membros da Comissão Examinadora, 
que serão por todos eles assinadas. 8.8 Todo o expediente do Concurso durante a sua realização ficará 
sob a guarda da Secretaria da Unidade Acadêmica ou, por delegação, da Secretaria do Departamento 
interessado, disponibilizando-se aos candidatos, para devolução, somente os exemplares dos trabalhos 
apresentados para o julgamento dos títulos, no prazo de 30 (trinta) dias após a homologação final do 
concurso. 8.9 A Secretaria da Unidade Acadêmica ou, por delegação, do respectivo Departamento, será 
responsável pelo expediente geral do Concurso, cabendo-lhe ainda prestar toda a assistência à Comissão 
Examinadora. 8.10 Esgotado in albis o prazo recursal, o Diretor da Unidade fará organizar o processo do 
qual constarão cópias dos atos essenciais do Concurso e encaminhá-lo-á à Pró-Reitoria de 
Administração, com indicação do candidato ou candidatos classificados para provimento da(s) vaga(s) da 
Carreira do Magistério em concurso. 8.11 O candidato habilitado na forma desta norma será convocado, 
pela Instituição, para assumir o cargo, de acordo com a legislação vigente. 8.12 As funções previstas por 
esta norma para o Conselho Departamental das Unidades serão exercidas pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão quando se tratar das vagas para os Departamentos isolados. 8.13  Todas as 
planilhas de todos os candidatos deverão permanecer nos autos do processo administrativo referente ao 
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concurso. 8.14 A UFOP reserva-se o direito de alterar o horário, o local e a data de realização das provas, 
responsabilizando-se, contudo, por dar ampla divulgação, com a devida antecedência, sobre quaisquer 
alterações. 8.15 O presente Edital e a Resolução CUNI nº 1.043, de 27 de outubro de 2009, que aprovou 
o Regulamento para Seleção e Admissão do Pessoal Docente na UFOP podem ser obtidos na Internet 
www.ufop.br , no item concursos públicos. 8.16 Os casos omissos serão julgados pelo Conselho 
Universitário. Sônia de Fátima Passos Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal 

 
ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 136, DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

ÁREA: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / GARANTIA DE CONTROLE DE QUALIDADE E ENGENHARIA 
DO PRODUTO.  01 – Gestão e controle da qualidade. 02 – Sistemas de gestão da qualidade. 03 – 
Normas, prêmios e auditoria da qualidade. 04 – Ferramentas da qualidade. 05 – Sistemas de medição de 
desempenho. 06 – Controle estatístico da qualidade. 07 - Custos da qualidade. 08 – Ferramentas e  
métodos estatísticos de apoio à gestão da qualidade. 09 – Gestão do processo de desenvolvimento de 
produto (PDP). 10 – Fases do processo de desenvolvimento de produto. 11 – Seleção de projetos de 
desenvolvimento de produtos. 12 – Métodos e ferramentas  de desenvolvimento de produto. 13 – Gestão 
de plataforma, famílias e ciclo de vida de produtos. 14 – Ferramentas e métodos estatísticos de apoio ao 
desenvolvimento de produto. 

 
EDITAL PROAD Nº 137, DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

A Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal da Universidade Federal de Ouro Preto, no 
uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria UFOP nº 540, de 05 de agosto de 1994, torna 
público o presente Edital, que dispõe sobre Concurso Público de Provas e Títulos para Seleção de 
Professor Integrante da Carreira do Magistério Superior do Quadro de Pessoal.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 Para a realização do Concurso, serão observadas as disposições deste Edital e o que estabelecem a 
Resolução nº 1.043, de 27 de outubro de 2009, do Conselho Universitário, o Plano Único de Classificação 
e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado pelo Decreto 94.664/1987, a Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, o Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, a Portaria MEC 
nº 1.134, de 02/12/2009, publicada no DOU de 03/12/2009, a Portaria MPOG nº 124, de 15/03/2010, 
publicada no DOU de 16/03/2010, a Portaria MEC nº 327, de 19/03/2010, anexo I, publicada no DOU de 
22/03/2010 e as demais normas aplicáveis. 1.2 É oferecida 01 (uma) vaga para o Cargo de Professor, 
Classe de Assistente, nível 1, na Área de Engenharia Elétrica / Máquinas Elétricas e Dispositivos de 
Potência / Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos /  Eletromagnetismo 1.3 O candidato aprovado e 
nomeado será lotado no Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas/Campus de João 
Monlevade/ICEA/UFOP. 1.4 O regime de trabalho é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. O 
candidato deverá ter disponibilidade para exercer suas atividades inclusive no período noturno. 1.5 A 
remuneração é de R$  4.651,59 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove 
centavos) sendo: Vencimento Básico (VB): R$ 2.001,86 (dois mil, um real e oitenta e seis centavos); 
Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.056.83 (hum mil, cinqüenta e seis reais e 
oitenta e três centavos); Retribuição por Titulação (RT): R$ 1.592,90 (hum mil, quinhentos e noventa e 
dois reais e noventa centavos). 2. DA INSCRIÇÃO Para efeito de inscrição, de acordo com o Art. 14º da 
Resolução CUNI nº 1.043, de 27 de outubro de 2009, o candidato deve: a) Requerer sua inscrição 
exclusivamente pela “internet”, com declaração expressa de acatamento às normas da seleção e de, no 
ato da posse, atender os requisitos para investidura no cargo público, nos termos da legislação em vigor. 
b) Promover o recolhimento da taxa de inscrição. 2.1 DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 2.1.2 
O candidato deverá preencher o formulário eletrônico disponibilizado no site www.concurso.ufop.br, do 
qual constarão os números dos documentos de identidade e do CPF que, dentre outros dados, são de 
preenchimento obrigatório. 2.1.3 Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá 
confirmar sua inscrição.  Não será aceita, em hipótese alguma, alteração de dados da inscrição após a 
confirmação da mesma. 2.1.4 O candidato portador de necessidades especiais deverá, no ato da 
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inscrição, informar se necessita de condições especiais para a realização das provas e quais as 
condições que de que necessita. Essas condições serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade 
e razoabilidade. 2.1.5 Considera-se pessoa portadora de necessidades especiais aquela que se enquadra 
nas categorias descritas no Art. 4º do Decreto nº 3.298/99. 2.1.6 São considerados documentos de 
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e 
pelos Corpos de Bombeiros Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (Ordens, Conselhos, etc.), passaporte, carteiras funcionais expedidas por órgão público 
reconhecido por lei como identidade, Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo com foto) 
e Carteira de Trabalho e Previdência Social. 2.1.7 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato os 
dados cadastrais informados no ato de sua inscrição. A UFOP não se responsabiliza por quaisquer atos 
ou fatos decorrentes de informações incorretas ou incompletas fornecidas pelo candidato. 2.1.8 A UFOP 
não se responsabiliza por solicitação de inscrição via “internet” não recebida por motivo de falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados. 2.1.9.  A relação dos candidatos inscritos será divulgada pela 
“internet” em até 10 (dez) dias úteis após  o término da inscrição, observado o disposto nos itens 2.1, 2. 2  
e 2.3 deste edital. 2. 2 Do local, horário e período de inscrição, 2.2.1 As inscrições serão realizadas 
exclusivamente pela “internet” no endereço www.concurso.ufop.br. das 9 (nove) horas do dia 10/08 até às 
16 horas do dia 08/10/2010. 2.2.2 O candidato interessado em obter isenção da taxa de inscrição deverá 
requerê-la à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) por meio de formulário próprio disponível nessa 
Coordenadoria e no sítio da UFOP, no link, concurso público até, no máximo, 15 (quinze) dias antes do 
término do período de inscrição, indicando o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como uma Declaração de que é 
membro de família de baixa renda (formulário também disponível na CGP e no sítio da UFOP) O 
deferimento ou não do requerimento será divulgado na página da UFOP na “internet” até, no máximo, 05 
(cinco) dias antes do término do período de inscrição. 2.2.3 Informações sobre o concurso: Secretaria do 
Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas/UFOP Rua 37, nº 115, Bairro Loanda  CEP 35931-026, João 
Monlevade – MG Correio eletrônico: secretaria@icea.ufop.br Telefone: (31) 3852- 8709 – Ramal 23. 2.3. 
Do pagamento da taxa de inscrição: 2.3.1 Após o preenchimento e confirmação via “internet” da ficha de 
inscrição conforme consta do item 2.1.3, o candidato efetuará o pagamento da taxa de inscrição no valor 
de R$ 93,00 (noventa e três reais), utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de 
inscrição deverá ser efetuado até o dia 08/10/2010, em qualquer agência bancária do território nacional 
(observado o horário de funcionamento externo da agência) ou em postos de auto-atendimento ou via 
“internet” (observado o horário estabelecido pelo banco para quitação nessa data). 2.3.3. A inscrição 
somente será acatada após a confirmação pelo banco do pagamento da taxa de inscrição, dentro do 
prazo estabelecido no item 2.3.2. 2.3.4 Será cancelada a inscrição caso o cheque utilizado para o 
pagamento da taxa seja devolvido por qualquer motivo. 2.3.5 É vedada a inscrição condicional e/ou 
extemporânea. 2.3.6 Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo às 
condições previstas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3. 2.3.7 Não haverá devolução da quantia paga a título de 
inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso, por conveniência da UFOP. 3. DAS PROVAS O 
local, a data e a hora do início das provas serão divulgados, no máximo, trinta dias após o encerramento 
das inscrições e com antecedência mínima de quinze dias de sua realização, por Edital afixado no âmbito 
da Unidade respectiva e na página da UFOP na “internet”. As provas abrangerão as seguintes 
modalidades de avaliação e deverão ser em realizadas na seguinte ordem: a) Conjunto de Provas de 
Conhecimentos, (Prova Escrita e Prova Didática), de caráter eliminatório. b) Exame dos Títulos e 
Currículo, de caráter classificatório. 3.1 Prova Escrita Será realizada obedecendo-se aos seguintes 
procedimentos: 3.1.1 Sorteio de um ponto único, para todos os candidatos, da relação de pontos 
organizada pela Comissão Examinadora, com base no programa constante do Edital. 3.1.2 O início da 
prova deverá ocorrer em um prazo não superior a quinze minutos após o sorteio do ponto; 3.1.3 A 
duração será de cinco horas, sendo que durante a primeira hora após o início, será permitida a consulta a 
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material bibliográfico de domínio público e a anotação em papel previamente distribuído e rubricado pela 
Comissão Examinadora. 3.1.4 As anotações, efetuadas durante o período de consulta, poderão ser 
utilizadas no decorrer da prova, e deverão ser anexadas ao texto final. 3.1.5 A prova será realizada de 
forma manuscrita e à tinta. 3.1.6 As provas entregues pelos candidatos dentro do prazo estabelecido no 
item 3.1.3, exceto quando a leitura da prova for efetivada logo após o seu término, serão colocadas em 
envelopes individuais, lacrados e rubricados por todos os membros da Comissão Examinadora, 
permanecendo guardados sob a responsabilidade do Presidente da Comissão; 3.1.7 O candidato fará a 
leitura de sua prova escrita em ato público fiscalizado pelo candidato imediato na ordem de inscrição, 
cabendo ao primeiro fiscalizar o último. 3.2 Prova  Didática  Será realizada obedecendo-se aos seguintes 
procedimentos: 3.2.1 Será pública, com duração de quarenta e cinco a cinquenta e cinco minutos. 3.2.2 A 
não observância do tempo previsto no item 3.2.1. deste edital poderá afetar a nota a ser atribuída ao 
candidato, tendo efeito meramente classificatório. 3.2.3 Da relação de pontos organizada pela Comissão 
Examinadora, será sorteado um ponto único para todos os candidatos vinte e quatro horas antes do início 
da primeira apresentação. 3.2.4 No decorrer do período de vinte e quatro horas entre o sorteio do ponto e 
o início da Prova Didática, não se realizará nenhum ato ou Prova do Concurso que envolva a presença 
dos candidatos. 3.2.5 Os candidatos somente poderão acompanhar as apresentações posteriores à dele. 
3.2.6 Haverá gravação da prova didática. 3.2.7 A ordem de apresentação dos candidatos será definida por 
sorteio, realizado ao final de cada apresentação. 3.2.8 O horário de início e de término da Prova Didática 
de cada candidato deverá ser consignado em ata. 3.2.9 Todos os sorteios deverão ser realizados de 
forma pública. 3.3 Exame de Títulos e Currículo Deverá ser realizado como etapa posterior à prova de 
conhecimentos e somente serão examinados os títulos e currículos dos candidatos aprovados nas etapas 
anteriores. 3.3.1 No dia determinado para a realização da prova escrita, o candidato deverá entregar à 
Comissão Examinadora 01 (uma) cópia do Documento Oficial de Identidade, e, em envelope identificado e 
lacrado, toda a sua documentação para o exame de títulos e currículos, sendo indispensáveis: 3.3.1.1 
Currículo Lattes em uma via; 3.3.1.2 Documentação comprobatória dos títulos e um exemplar de cada um 
dos trabalhos publicados, de acordo com a ordem de apresentação no Currículo; 3.3.2 É vedado à 
Comissão Examinadora receber documentação em momento diferente do estipulado no item 3.3.1 deste 
edital. 3.3.3  Admitir-se-ão como Títulos: 3.3.3.1 graus e títulos acadêmicos; 3.3.3.2 atividades docentes, 
científicas, literárias, artísticas e profissionais; 3.3.3.3 funções acadêmicas, acadêmico-administrativas e 
profissionais; 3.3.3.4  produção técnica, científica, literária ou artística. 4. DA HABILITAÇÃO E DA 
AVALIAÇÃO 4.1 Considerar-se-ão habilitados os candidatos que alcançarem média final mínima sete, na 
escala de zero a dez, em cada uma das provas, exceto naquelas meramente classificatórias.  4.2 Os 
candidatos habilitados serão classificados pela média final, em ordem decrescente, de modo que o 
candidato com maior média ocupará o primeiro lugar. 4.3 Ocorrendo empate, dar-se-á preferência, para 
fins de classificação, nesta ordem, ao candidato de maior idade, ao que tiver obtido a nota final mais alta 
na Prova Didática, na Prova Escrita e no Exame dos Títulos e Currículo. 4.4 O resultado final do 
Concurso, com a relação dos aprovados e sua respectiva classificação, e dos inabilitados, será 
proclamado pelo Presidente da Comissão Examinadora, imediatamente após a conclusão dos trabalhos 
referidos. 5 DA HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO CONCURSO 5.1 O parecer da Comissão 
Examinadora será submetido ao Conselho Departamental da Unidade, só podendo ser recusado pelo voto 
de, no mínimo, dois terços do total dos seus membros, em votação por escrutínio secreto. 5.1.1 Em caso 
de recusa do parecer final, será anulado todo o processo e, no prazo de trinta dias, abertas novas 
inscrições. 5.1.2 Das decisões do Conselho Departamental, incluindo o resultado do concurso, serão 
informados todos os candidatos, através de Edital publicado na página da Universidade na internet. 5.2 
Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão homologar o resultado final do Concurso. 5.3 O 
prazo de validade do concurso é de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, contado a partir da data da 
publicação da homologação do concurso no DOU. 6. DO RECURSO E SEU JULGAMENTO 6.1 Do 
resultado do Concurso, caberá, no prazo de dez dias, contados da data de sua aprovação pelo Conselho 
Departamental da Unidade, recurso exclusivamente de nulidade, sob estrita arguição de ilegalidade, ao 
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Conselho Universitário. 6.2 O Conselho Universitário será convocado, em regime de urgência, para 
julgamento do recurso. 6.3 No caso de ocorrer anulação do Concurso, no prazo máximo de trinta dias 
serão abertas novas inscrições. 7. DA INVESTIDURA NO CARGO 7.1 O Candidato aprovado deverá 
apresentar no ato da posse o Título correspondente à Classe do Magistério objeto do Concurso, da 
seguinte forma: Professor Assistente: Título de Mestre em Engenharia Elétrica, obtido na forma da lei ou 
revalidado em uma das áreas de conhecimento especificadas no  Edital. 7.1.1 Caso haja dúvidas ou o 
título apresentado no ato da posse tenha sido obtido após a emissão do Parecer Final da Comissão 
Examinadora e, por isso, não tenha sido por ela examinado, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
poderá solicitar, antes de proceder à posse, uma manifestação formal da Assembléia do Departamento de 
destinação, quanto à pertinência do título apresentado em relação à área do concurso. 7.1.2 O candidato 
que não possuir a graduação ou a titulação mínima na área do conhecimento especificada no Edital de 
abertura do Concurso, mas possuir titulação de pós-graduação “stricto sensu” hierarquicamente superior e 
pertinente à área de conhecimento, terá sua posse aceita. 7.2. Além do disposto no item 7.1, o candidato 
aprovado e nomeado deverá: 7.21 Estar quite com os cofres públicos: 7.2.2 Não ter sido demitido do 
Serviço Público Federal, enquanto ocupante de cargo efetivo ou em comissão nos últimos 05 (cinco) 
anos, contados da data da publicação do ato penalizador, decorrente das seguintes infrações: 7.2.2.1 
Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem. 7.2.2.2 Praticar advocacia administrativa. 
7.2.3 Não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que for demitido ou o servidor que foi 
destituído do cargo em comissão, nas seguintes hipóteses: 7.2.3.1 Crime contra a administração pública. 
7.2.3.2 Improbidade administrativa. 7.2.3.3 Aplicação irregular de dinheiro público. 7.2.3.4 Lesão aos 
cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 7.2.3.5 Corrupção. 7.2.4 Não acumular cargos, 
empregos e funções públicas e não perceber proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação 
ilícita de cargos, exceto aqueles permitidos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, com nova 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 34/2001, assegurada a hipótese de opção nos termos da lei, 
dentro do prazo para a posse, determinado no § 1º do artigo 13 da Lei nº 8.112/90. 7.2.5 Gozar dos 
direitos políticos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 7.2.6 Possuir a escolaridade 
exigida para o cargo e registro no Conselho competente, se exigido, bem como estar inteiramente quite 
com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e demais exigências de habilitação para o exercício 
do cargo. 7.2.7 Possuir Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP. 7.2.8 Outras 
exigências estabelecidas em lei poderão ser solicitadas para o desempenho das atribuições do cargo. 
7.2.9 Somente poderá ser empossado o candidato aprovado que for julgado apto física e mentalmente 
pela Junta Médica Oficial da Instituição, para o exercício do cargo. 7.2.10 O candidato aprovado será 
convocado para a posse, que deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação do ato de sua nomeação. O não pronunciamento do convocado no prazo estipulado obrigará a 
Instituição a tornar sem efeito a portaria de nomeação, convocando o próximo candidato classificado. 
7.2.11 No ato da posse o candidato aprovado deverá apresentar os documentos para efetivação 
constantes no site: www.ufop.br, link concursos públicos/documentos para efetivação. 7.2.12 A posse dos 
candidatos classificados e nomeados observará o limite de vagas estabelecido no presente Edital, exceto 
se a ampliação desse limite for autorizada pelo órgão competente para tal fim. 7.2.13 O candidato 
nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito, nos termos do artigo 41, “caput” da Constituição 
Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, a estágio probatório, durante o 
qual sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão avaliados por comissão competente para tal 
fim. 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 8.1 A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa de 
direito à nomeação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições 
legais, orçamentárias e financeiras pertinentes, bem como à rigorosa ordem de classificação, ao prazo de 
validade do concurso e à apresentação da documentação exigida em lei. 8.2 O candidato aprovado, 
quando convocado para nomeação, poderá optar pela desistência definitiva da vaga ou ser colocado ao 
final da lista de classificados, para posterior convocação, devendo assinar documento neste sentido, dentro 
do prazo de 05 (cinco) dias. 8.3 É de responsabilidade do candidato aprovado no concurso manter 
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atualizado na UFOP seu endereço, por um período de até 02 (dois) anos, após a publicação do resultado 
do concurso no Diário Oficial da União. 8.4 Quaisquer informações complementares a este Edital serão 
divulgadas no endereço www.concurso.ufop.br. 8.5 Não será fornecido ao candidato nenhum documento 
comprobatório de habilitação no concurso, valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial 
da União. 8.6 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita das condições 
estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 8.7 De todos os atos e 
reuniões do Concurso, serão lavradas atas, por um dos membros da Comissão Examinadora, que serão 
por todos eles assinadas. 8.8 Todo o expediente do Concurso durante a sua realização ficará sob a 
guarda da Secretaria da Unidade Acadêmica ou, por delegação, da Secretaria do Departamento 
interessado, disponibilizando-se aos candidatos, para devolução, somente os exemplares dos trabalhos 
apresentados para o julgamento dos títulos, no prazo de 30 (trinta) dias após a homologação final do 
concurso. 8.9 A Secretaria da Unidade Acadêmica ou, por delegação, do respectivo Departamento, será 
responsável pelo expediente geral do Concurso, cabendo-lhe ainda prestar toda a assistência à Comissão 
Examinadora. 8.10 Esgotado in albis o prazo recursal, o Diretor da Unidade fará organizar o processo do 
qual constarão cópias dos atos essenciais do Concurso e encaminhá-lo-á à Pró-Reitoria de 
Administração, com indicação do candidato ou candidatos classificados para provimento da(s) vaga(s) da 
Carreira do Magistério em concurso. 8.11 O candidato habilitado na forma desta norma será convocado, 
pela Instituição, para assumir o cargo, de acordo com a legislação vigente. 8.12 As funções previstas por 
esta norma para o Conselho Departamental das Unidades serão exercidas pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão quando se tratar das vagas para os Departamentos isolados. 8.13  Todas as 
planilhas de todos os candidatos deverão permanecer nos autos do processo administrativo referente ao 
concurso. 8.14 A UFOP reserva-se o direito de alterar o horário, o local e a data de realização das provas, 
responsabilizando-se, contudo, por dar ampla divulgação, com a devida antecedência, sobre quaisquer 
alterações. 8.15 O presente Edital e a Resolução CUNI nº 1.043, de 27 de outubro de 2009, que aprovou 
o Regulamento para Seleção e Admissão do Pessoal Docente na UFOP podem ser obtidos na Internet 
www.ufop.br, no item concursos públicos. 8.16 Os casos omissos serão julgados pelo Conselho 
Universitário. Sônia de Fátima Passos Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 137, DE 06 DE AGOSTO DE 2010 
ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA / MÁQUINAS ELÉTRICAS E DISPOSITIVOS DE POTÊNCIA / 
CIRCUITOS ELÉTRICOS, MAGNÉTICOS E ELETRÔNICOS/ELETROMAGNETISMO - Conversão 
eletromecânica de energia; Transformadores; Máquinas de corrente contínua. Análise em regime 
permanente da operação como gerdor e motor; Máquinas síncronas e assíncronas. Modelagem e análise 
em regime permanente; Máquinas Trifásicas e monofásicas; Dispositivos semicondutores de potência: 
diodos, tiristores e transistores; Proteção e comutação de tiristores; Conversão estática de energia: CA-
CC, CC-CA, CC-CC, CA-CA; Retificadores, chaveadores e inversores; Operação em onda quadrada e 
PWM; Harmônicos e filtros. Sistemas de acionamentos elétricos. Características de cargas mecânicas. 
Transmissão de movimento rotativo e linear. Características conjugado x velocidade; Acionamentos para 
sistemas industriais. Servomecanismos de posição e velocidade. Técnicas de controle de acionamentos 
elétricos. Controle escalar e vetorial; Eletromagnetismo Bibliografia Recomendada: FITZGERALD, A. E.; 
UMANS, S. D.; KINGSLEY JR., C. “Máquinas Elétricas”. Editora Bookman Companhia, 6ª edição, 2006. 
DEL Toro, V. Fundamentos de Máquinas Elétricas, Ed. Prentice Hall do Brasil, 1999. KOSOW, I. 
Máquinas Elétricas e Transformadores. Ed. Globo, Rio de Janeiro, 1998. FALCONE, A.G., Conversão 
Eletromecânica de Energia. Ed. Blucher. MUHAMMAD, H. Rashid. Eletrônica de potenica, circuitos, 
dispositivos e aplicações. Makron Books Ltda, 1999. MOHAN, N.; Underland, T. M.; Robbins, W. P. Power 
electronics: converters, applications, and design. John Willey & Sons, Inc., 1989. HAYT, W. H., 
Eletromagnetismo. Ed. McGraw Hill Brasil. 7ª edição, 2008. 
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EDITAL PROAD Nº 138, DE 06 DE AGOSTO DE 2010 
A Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal da Universidade Federal de Ouro Preto, no 
uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria UFOP nº 540, de 05 de agosto de 1994, torna 
público o presente Edital, que dispõe sobre Concurso Público de Provas e Títulos para Seleção de 
Professor Integrante da Carreira do Magistério Superior do Quadro de Pessoal. 1. DISPOSIÇÕES 
GERAIS 1.1 Para a realização do Concurso, serão observadas as disposições deste Edital e o que 
estabelecem a Resolução nº 1.043, de 27 de outubro de 2009, do Conselho Universitário, o Plano Único 
de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado pelo Decreto 94.664/1987, a Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, o Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, 
a Portaria MEC nº 1.134, de 02/12/2009, publicada no DOU de 03/12/2009, a Portaria Normativa 
Interministerial MEC/MPOG nº 22, de 30/04/2007, publicada no DOU de 02/05/2007, a Portaria 
MPOG/MEC nº 224, de 23/07/2007, publicada no DOU de 24/07/2007 e as demais normas aplicáveis. 1.2 
É oferecida 01 (uma) vaga para o Cargo de Professor, Classe de Assistente, nível 1, na Área de Sistemas 
de Computação 1.3 O candidato aprovado e nomeado será lotado no Departamento de Ciências Exatas e 
Aplicadas/Campus de João Monlevade/ICEA/UFOP. 1.4 O regime de trabalho é de 40 horas semanais 
com dedicação exclusiva. O candidato deverá ter disponibilidade para exercer suas atividades inclusive no 
período noturno. 1.5 A remuneração é de R$  4.651,59 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e 
cinquenta e nove centavos) sendo: sendo: Vencimento Básico (VB): R$ 2.001,86 (dois mil, um real e 
oitenta e seis centavos); Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.056.83 (hum mil, 
cinqüenta e seis reais e oitenta e três centavos); Retribuição por Titulação (RT): R$ 1.592,90 (hum mil, 
quinhentos e noventa e dois reais e noventa centavos). 2. DA INSCRIÇÃO Para efeito de inscrição, de 
acordo com o Art. 14º da Resolução CUNI nº 1.043, de 27 de outubro de 2009, o candidato deve: a) 
Requerer sua inscrição exclusivamente pela “internet”, com declaração expressa de acatamento às 
normas da seleção e de, no ato da posse, atender os requisitos para investidura no cargo público, nos 
termos da legislação em vigor. b) Promover o recolhimento da taxa de inscrição. 2.1 DOS 
PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 2.1.2 O candidato deverá preencher o formulário eletrônico 
disponibilizado no site www.concurso.ufop.br, do qual constarão os números dos documentos de 
identidade e do CPF que, dentre outros dados, são de preenchimento obrigatório. 2.1.3 Após o 
preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá confirmar sua inscrição.  Não será aceita, em 
hipótese alguma, alteração de dados da inscrição após a confirmação da mesma. 2.1.4 O candidato 
portador de necessidades especiais deverá, no ato da inscrição, informar se necessita de condições 
especiais para a realização das provas e quais as condições que de que necessita. Essas condições 
serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade. 2.1.5 Considera-se pessoa 
portadora de necessidades especiais aquela que se enquadra nas categorias descritas no Art. 4º do 
Decreto nº 3.298/99. 2.1.6 São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares, 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.), 
passaporte, carteiras funcionais expedidas por órgão público reconhecido por lei como identidade, 
Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo com foto) e Carteira de Trabalho e Previdência 
Social. 2.1.7 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato os dados cadastrais informados no ato de 
sua inscrição. A UFOP não se responsabiliza por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações 
incorretas ou incompletas fornecidas pelo candidato. 2.1.8 A UFOP não se responsabiliza por solicitação 
de inscrição via “internet” não recebida por motivo de falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados. 2.1.9.  A relação dos candidatos inscritos será divulgada pela “internet” em até 10 (dez) dias úteis 
após  o término da inscrição, observado o disposto nos itens 2.1, 2. 2  e 2.3 deste edital. 2. 2  Do local, 
horário e período de inscrição, 2.2.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela “internet” no 
endereço www.concurso.ufop.br. das 9 (nove) horas do dia 10/08 até às 16 horas do dia 08/10/2010. 2.2.2 
O candidato interessado em obter isenção da taxa de inscrição deverá requerê-la à Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas (CGP) por meio de formulário próprio disponível nessa Coordenadoria e no sítio da 
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UFOP, no link, concurso público até, no máximo, 15 (quinze) dias antes do término do período de 
inscrição, indicando o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal, bem como uma Declaração de que é membro de família de baixa 
renda (formulário também disponível na CGP e no sítio da UFOP) O deferimento ou não do requerimento 
será divulgado na página da UFOP na “internet” até, no máximo, 05 (cinco) dias antes do término do 
período de inscrição. 2.2.3 Informações sobre o concurso: Secretaria do Instituto de Ciências Exatas e 
Aplicadas/UFOP Rua 37, nº 115, Bairro Loanda CEP 35931-026, João Monlevade – MG Correio 
eletrônico: secretaria@icea.ufop.br Telefone: (31) 3852- 8709 – Ramal 23. 2.3. Do pagamento da taxa de 
inscrição: 2.3.1 Após o preenchimento e confirmação via “internet” da ficha de inscrição conforme consta 
do item 2.1.3, o candidato efetuará o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 93,00 (noventa e três 
reais), utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até 
o dia 08/10/2010, em qualquer agência bancária do território nacional (observado o horário de 
funcionamento externo da agência) ou em postos de auto-atendimento ou via “internet” (observado o 
horário estabelecido pelo banco para quitação nessa data). 2.3.3. A inscrição somente será acatada após 
a confirmação pelo banco do pagamento da taxa de inscrição, dentro do prazo estabelecido no item 2.3.2. 
2.3.4 Será cancelada a inscrição caso o cheque utilizado para o pagamento da taxa seja devolvido por 
qualquer motivo. 2.3.5 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 2.3.6 Não será válida a 
inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo às condições previstas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3. 
2.3.7 Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de cancelamento do 
concurso, por conveniência da UFOP. 3. DAS PROVAS O local, a data e a hora do início das provas 
serão divulgados, no máximo, trinta dias após o encerramento das inscrições e com antecedência mínima 
de quinze dias de sua realização, por Edital afixado no âmbito da Unidade respectiva e na página da 
UFOP na “internet”. As provas abrangerão as seguintes modalidades de avaliação e deverão ser em 
realizadas na seguinte ordem: a) Conjunto de Provas de Conhecimentos, (Prova Escrita e Prova Didática), 
de caráter eliminatório. b) Exame dos Títulos e Currículo, de caráter classificatório. 3.1 Prova Escrita Será 
realizada obedecendo-se aos seguintes procedimentos: 3.1.1 Sorteio de um ponto único, para todos os 
candidatos, da relação de pontos organizada pela Comissão Examinadora, com base no programa 
constante do Edital. 3.1.2 O início da prova deverá ocorrer em um prazo não superior a quinze minutos 
após o sorteio do ponto; 3.1.3 A  duração será de cinco horas, sendo que durante a primeira hora após o 
início, será permitida a consulta a material bibliográfico de domínio público e a anotação em papel 
previamente distribuído e rubricado pela Comissão Examinadora. 3.1.4 As anotações, efetuadas durante o 
período de consulta, poderão ser utilizadas no decorrer da prova, e deverão ser anexadas ao texto final. 
3.1.5 A prova será realizada de forma manuscrita e à tinta. 3.1.6 As provas entregues pelos candidatos 
dentro do prazo estabelecido no item 3.1.3, exceto quando a leitura da prova for efetivada logo após o seu 
término, serão colocadas em envelopes individuais, lacrados e rubricados por todos os membros da 
Comissão Examinadora, permanecendo guardados sob a responsabilidade do Presidente da Comissão; 
3.1.7 O candidato fará a leitura de sua prova escrita em ato público fiscalizado pelo candidato imediato na 
ordem de inscrição, cabendo ao primeiro fiscalizar o último. 3.2 Prova  Didática Será realizada 
obedecendo-se aos seguintes procedimentos: 3.2.1 Será pública, com duração de quarenta e cinco a 
cinquenta e cinco minutos. 3.2.2 A não observância do tempo previsto no item 3.2.1. deste edital poderá 
afetar a nota a ser atribuída ao candidato, tendo efeito meramente classificatório. 3.2.3 Da relação de 
pontos organizada pela Comissão Examinadora, será sorteado um ponto único para todos os candidatos 
vinte e quatro horas antes do início da primeira apresentação. 3.2.4 No decorrer do período de vinte e 
quatro horas entre o sorteio do ponto e o início da Prova Didática, não se realizará nenhum ato ou Prova 
do Concurso que envolva a presença dos candidatos. 3.2.5 Os candidatos somente poderão acompanhar 
as apresentações posteriores à dele. 3.2.6 Haverá gravação da prova didática. 3.2.7 A ordem de 
apresentação dos candidatos será definida por sorteio, realizado ao final de cada apresentação. 3.2.8 O 
horário de início e de término da Prova Didática de cada candidato deverá ser consignado em ata. 3.2.9 
Todos os sorteios deverão ser realizados de forma pública. 3.3 Exame de Títulos e Currículo Deverá ser 
realizado como etapa posterior à prova de conhecimentos e somente serão examinados os títulos e 
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currículos dos candidatos aprovados nas etapas anteriores. 3.3.1 No dia determinado para a realização da 
prova escrita, o candidato deverá entregar à Comissão Examinadora 01 (uma) cópia do Documento Oficial 
de Identidade, e, em envelope identificado e lacrado, toda a sua documentação para o exame de títulos e 
currículos, sendo indispensáveis: 3.3.1.1 Currículo Lattes em uma via; 3.3.1.2 Documentação 
comprobatória dos títulos e um exemplar de cada um dos trabalhos publicados, de acordo com a ordem 
de apresentação no Currículo; 3.3.2  É vedado à Comissão Examinadora receber documentação em 
momento diferente do estipulado no item 3.3.1 deste edital. 3.3.3 Admitir-se-ão como Títulos: 3.3.3.1 
graus e títulos acadêmicos; 3.3.3.2 atividades docentes, científicas, literárias, artísticas e profissionais; 
3.3.3.3 funções acadêmicas, acadêmico-administrativas e profissionais; 3.3.3.4  produção técnica, 
científica, literária ou artística. 4. DA HABILITAÇÃO E DA AVALIAÇÃO 4.1 Considerar-se-ão habilitados 
os candidatos que alcançarem média final mínima sete, na escala de zero a dez, em cada uma das 
provas, exceto naquelas meramente classificatórias. 4.2 Os candidatos habilitados serão classificados 
pela média final, em ordem decrescente, de modo que o candidato com maior média ocupará o primeiro 
lugar. 4.3 Ocorrendo empate, dar-se-á preferência, para fins de classificação, nesta ordem, ao candidato 
de maior idade, ao que tiver obtido a nota final mais alta na Prova Didática, na Prova Escrita e no Exame 
dos Títulos e Currículo. 4.4 O resultado final do Concurso, com a relação dos aprovados e sua respectiva 
classificação, e dos inabilitados, será proclamado pelo Presidente da Comissão Examinadora, 
imediatamente após a conclusão dos trabalhos referidos. 5 DA HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO 
CONCURSO 5.1 O parecer da Comissão Examinadora será submetido ao Conselho Departamental da 
Unidade, só podendo ser recusado pelo voto de, no mínimo, dois terços do total dos seus membros, em 
votação por escrutínio secreto. 5.1.1 Em caso de recusa do parecer final, será anulado todo o processo e, 
no prazo de trinta dias, abertas novas inscrições. 5.1.2 Das decisões do Conselho Departamental, 
incluindo o resultado do concurso, serão informados todos os candidatos, através de Edital publicado na 
página da Universidade na internet. 5.2 Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão homologar 
o resultado final do Concurso. 5.3 O prazo de validade do concurso é de 01 (um) ano, prorrogável por igual 
período, contado a partir da data da publicação da homologação do concurso no DOU. 6. DO RECURSO E 
SEU JULGAMENTO 6.1 Do resultado do Concurso, caberá, no prazo de dez dias, contados da data de 
sua aprovação pelo Conselho Departamental da Unidade, recurso exclusivamente de nulidade, sob estrita 
arguição de ilegalidade, ao Conselho Universitário. 6.2 O Conselho Universitário será convocado, em 
regime de urgência, para julgamento do recurso. 6.3 No caso de ocorrer anulação do Concurso, no prazo 
máximo de trinta dias serão abertas novas inscrições. 7. DA INVESTIDURA NO CARGO 7.1 O Candidato 
aprovado deverá apresentar no ato da posse o Título correspondente à Classe do Magistério objeto do 
Concurso, da seguinte forma: Professor Assistente: Título de Mestre em Ciência da Computação ou 
Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou Informática, obtido na forma da lei ou 
revalidado em uma das áreas de conhecimento especificadas no  Edital. 7.1.1 Caso haja dúvidas ou o 
título apresentado no ato da posse tenha sido obtido após a emissão do Parecer Final da Comissão 
Examinadora e, por isso, não tenha sido por ela examinado, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
poderá solicitar, antes de proceder à posse, uma manifestação formal da Assembléia do Departamento de 
destinação, quanto à pertinência do título apresentado em relação à área do concurso. 7.1.2 O candidato 
que não possuir a graduação ou a titulação mínima na área do conhecimento especificada no Edital de 
abertura do Concurso, mas possuir titulação de pós-graduação “stricto sensu” hierarquicamente superior e 
pertinente à área de conhecimento, terá sua posse aceita. 7.2. Além do disposto no item 7.1, o candidato 
aprovado e nomeado deverá: 7.21 Estar quite com os cofres públicos: 7.2.2 Não ter sido demitido do 
Serviço Público Federal, enquanto ocupante de cargo efetivo ou em comissão nos últimos 05 (cinco) 
anos, contados da data da publicação do ato penalizador, decorrente das seguintes infrações: 7.2.2.1 
Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem. 7.2.2.2 Praticar advocacia administrativa. 
7.2.3 Não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que for demitido ou o servidor que foi 
destituído do cargo em comissão, nas seguintes hipóteses: 7.2.3.1 Crime contra a administração pública. 
7.2.3.2 Improbidade administrativa. 7.2.3.3 Aplicação irregular de dinheiro público. 7.2.3.4 Lesão aos 
cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 7.2.3.5 Corrupção. 7.2.4 Não acumular cargos, 
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empregos e funções públicas e não perceber proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação 
ilícita de cargos, exceto aqueles permitidos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, com nova 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 34/2001, assegurada a hipótese de opção nos termos da lei, 
dentro do prazo para a posse, determinado no § 1º do artigo 13 da Lei nº 8.112/90. 7.2.5 Gozar dos 
direitos políticos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 7.2.6 Possuir a escolaridade 
exigida para o cargo e registro no Conselho competente, se exigido, bem como estar inteiramente quite 
com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e demais exigências de habilitação para o exercício 
do cargo. 7.2.7 Possuir Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP. 7.2.8 Outras 
exigências estabelecidas em lei poderão ser solicitadas para o desempenho das atribuições do cargo. 
7.2.9 Somente poderá ser empossado o candidato aprovado que for julgado apto física e mentalmente 
pela Junta Médica Oficial da Instituição, para o exercício do cargo. 7.2.10 O candidato aprovado será 
convocado para a posse, que deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação do ato de sua nomeação. O não pronunciamento do convocado no prazo estipulado obrigará a 
Instituição a tornar sem efeito a portaria de nomeação, convocando o próximo candidato classificado. 
7.2.11 No ato da posse o candidato aprovado deverá apresentar os documentos para efetivação 
constantes no site: www.ufop.br, link concursos públicos/documentos para efetivação. 7.2.12 A posse dos 
candidatos classificados e nomeados observará o limite de vagas estabelecido no presente Edital, exceto 
se a ampliação desse limite for autorizada pelo órgão competente para tal fim. 7.2.13 O candidato 
nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito, nos termos do artigo 41, “caput” da Constituição 
Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, a estágio probatório, durante o 
qual sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão avaliados por comissão competente para tal 
fim. 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 8.1 A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa de 
direito à nomeação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições 
legais, orçamentárias e financeiras pertinentes, bem como à rigorosa ordem de classificação, ao prazo de 
validade do concurso e à apresentação da documentação exigida em lei. 8.2 O candidato aprovado, 
quando convocado para nomeação, poderá optar pela desistência definitiva da vaga ou ser colocado ao 
final da lista de classificados, para posterior convocação, devendo assinar documento neste sentido, dentro 
do prazo de 05 (cinco) dias. 8.3 É de responsabilidade do candidato aprovado no concurso manter 
atualizado na UFOP seu endereço, por um período de até 02 (dois) anos, após a publicação do resultado 
do concurso no Diário Oficial da União. 8.4 Quaisquer informações complementares a este Edital serão 
divulgadas no endereço www.concurso.ufop.br. 8.5 Não será fornecido ao candidato nenhum documento 
comprobatório de habilitação no concurso, valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial 
da União. 8.6 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita das condições 
estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 8.7 De todos os atos e 
reuniões do Concurso, serão lavradas atas, por um dos membros da Comissão Examinadora, que serão 
por todos eles assinadas. 8.8 Todo o expediente do Concurso durante a sua realização ficará sob a 
guarda da Secretaria da Unidade Acadêmica ou, por delegação, da Secretaria do Departamento 
interessado, disponibilizando-se aos candidatos, para devolução, somente os exemplares dos trabalhos 
apresentados para o julgamento dos títulos, no prazo de 30 (trinta) dias após a homologação final do 
concurso. 8.9 A Secretaria da Unidade Acadêmica ou, por delegação, do respectivo Departamento, será 
responsável pelo expediente geral do Concurso, cabendo-lhe ainda prestar toda a assistência à Comissão 
Examinadora. 8.10 Esgotado in albis o prazo recursal, o Diretor da Unidade fará organizar o processo do 
qual constarão cópias dos atos essenciais do Concurso e encaminhá-lo-á à Pró-Reitoria de 
Administração, com indicação do candidato ou candidatos classificados para provimento da(s) vaga(s) da 
Carreira do Magistério em concurso.  8.11 O candidato habilitado na forma desta norma será convocado, 
pela Instituição, para assumir o cargo, de acordo com a legislação vigente. 8.12 As funções previstas por 
esta norma para o Conselho Departamental das Unidades serão exercidas pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão quando se tratar das vagas para os Departamentos isolados. 8.13  Todas as 
planilhas de todos os candidatos deverão permanecer nos autos do processo administrativo referente ao 
concurso. 8.14 A UFOP reserva-se o direito de alterar o horário, o local e a data de realização das provas, 
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responsabilizando-se, contudo, por dar ampla divulgação, com a devida antecedência, sobre quaisquer 
alterações. 8.15 O presente Edital e a Resolução CUNI nº 1.043, de 27 de outubro de 2009, que aprovou 
o Regulamento para Seleção e Admissão do Pessoal Docente na UFOP podem ser obtidos na Internet 
www.ufop.br, no item concursos públicos. 8.16 Os casos omissos serão julgados pelo Conselho 
Universitário. Sônia de Fátima Passos Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal 

 
ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 138, DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

ÁREA: SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO - Administração estratégica da Informação; Auditoria em Sistemas 
de Informação: Conceitos, Técnicas, Softwares; ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer 
Relationship Manager), SCM (Supply Chain Management) e WMS (Warehouse Management System); 
Ferramentas de gestão da Tecnologia da Informação (Data Marts, Data Wrehouse, Data Mining, OLAP) e 
suas aplicações organizacionais; Impacto da Tecnologia da Informação nas Organizações: métodos, 
técnicas e  métricas para sua avaliação; Mecanismos de segurança da informação; Organização, 
Implementação e Gerenciamento da Tecnologia da Informação; Sistemas de Apoio à Decisão; Teoria 
Geral de Sistemas: Conceitos, Classificações e Aplicações; Vulnerabilidade, ameaças e riscos aos 
sistemas de informação; Interação Humano-Computador; Metodologia de Pesquisa;Informática e 
Sociedade; Análise e projeto de Aplicações Web; Arquitetura de Sistemas Web; Gerenciamento de 
Sessão, Autenticação e Segurança; Linguagens de Programação para Web; Desenvolvimento de Páginas 
Dinâmicas. Bibliografia Recomendada: AUDY, J. L. N.; BRODBECK, A. F. Sistemas de Informação: 
Planejamento e Alinhamento Estratégico. Ed. Bookman, POA-RS, 2003. BERTALANFFY, L. V. Teoria 
Geral dos Sistemas. Ed. Vozes, 2008. Books, 2000. DIAS, C. Segurança e Auditoria da Tecnologia da 
Informação. Ed. Axcel, 2000. GRAEML, A. R. Sistemas de informação: o alinhamento da estratégia de TI 
com a estratégia corporativa. São Paulo: Ed. Atlas, 2000. IMONIANA, J. O. Auditoria de Sistemas de 
Informação. Ed. Atlas, 2° Ed., 2008. LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de Informação Gerenciais. 
São Paulo: Prentice Hall, 7ª Ed., 2007. O’BRIEN, J. A.; Sistemas de Informação e as Decisões Gerencias 
na Era da Internet. São Paulo: Saraiva, 2004. TURBAN, E.; MCLEAN, E.; WETHERBE, J. C. Tecnologia 
da informação para gestão: transformando os negócios na economia digital. Porto Alegre: Bookman, 3ª 
Ed., 2004. WEILL, P.; ROSS, J. W. Governança de TI - Tecnologia da Informação. M. Books, 2005. 
MCGEE, J.; PRUSAK, L. Gerenciamento Estratégico da Informação. Rio de Janeiro: Elsevier, 15ª Ed., 
1994. REZENDE, D. Planejamento de Sistemas de Informação e Informática. Editora Atlas, 3ª Ed., 2008. 
HAN, J.; KAMBER, M. Data Mining: Concepts and Techniques. Editora Morgan Kaufmann Publishers, 2ª 
Ed., 2006. KIMBALL, R.; ROSS, M. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional 
Modeling. Editora John Wiley & Sons Inc., 2ª Ed., 2002. OLIVEIRA, N. A. A. IHC - Modelagem e Gerência 
de Interfaces com o Usuário. Visual Books, 2004. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do 
Trabalho Científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e 
trabalhos científicos. Ed. Atlas, 7ª Ed, 2007. CASTELLS, M. A Era da Informação: Economia, Sociedade e 
Cultura. Volume 1: A Sociedade em Rede. Ed. Paz e Terra, 10ª Ed., 2007. MASIERO, P. C. Ética em 
Computação. Ed. Edusp, 2008. GONÇALVES, E. Desenvolvendo Aplicações Web com JSP, Servlets, 
JSF, Hibernate, EJB 3, Persistence e AJAX. Ed. Ciência Moderna, 2006. NIELSEN, J. Projetando 
Websites (Edição em inglês: Designing Web Usability). Campus, 2000. HALL, M.; BROWN, L. Core 
Servlets e Java Server Pages (Vol. 1) Tecnologias Core. Ed. Ciência Moderna, 2005. NETO, M. O. 
Entendendo e dominando o Java para Internet. São Paulo: Ed. Digerati Books, 2006. SAMPAIO, C. SOA e 
Web Services em Java. Ed. Brasport, 2006. SOARES, W. PHP5-Conceitos, programação e integração 
com banco de dados. São Paulo: Editora Érica, 1ª Ed., 2004. WELLING, L.; THOMSON, L. PHP e MySQL: 
Desenvolvimento Web. Campus, 3ª Ed., 2005. 
 

PORTARIA PROAD N° 587, DE 09 DE AGOSTO DE 2010 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
estatutárias, especialmente da competência delegada através da Portaria Reitoria nº. 540, de 05 de agosto 
de 1994, Considerando Instrução Normativa da SEDAP - 205/1988 RESOLVE: Art. 1º. Designar os 
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servidores Gerson Oscar de Menezes, SIAPE nº. 1.765.154, Fernando Mauro Rosa, SIAPE 0.417.989, 
Aline Daniella da Silva, SIAPE 1.744.569, Fabiano Tomas Novais, SIAPE 1.463.783, Zenóbio dos Santos 
Júnior, SIAPE 1.251.643 e Greciana Pertence Reis, SIAPE 1.751.854, para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Inventário de Bens Permanentes da Universidade Federal de Ouro 
Preto. Art. 2º. A Comissão de Inventário de Bens Permanentes da Universidade Federal de Ouro Preto 
tem por finalidade coordenar a realização do Inventário de Bens Permanentes e apresentar relatório, no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da publicação desta Portaria, quanto aos resultados da 
verificação quantitativa e qualitativa dos equipamentos e materiais permanentes em uso na Instituição 
com os registros patrimoniais e cadastrais e dos valores avaliados com os respectivos registros contábeis. 
Art. 3º. A Comissão de Inventário de Bens Permanentes, em estreita articulação com os agentes 
responsáveis e sem prejuízo do que dispõe a Instrução Normativa da SEDAP - 205/1988, coordenará as 
ações relativas a: I. verificação da existência física dos equipamentos e materiais permanentes em uso no 
UFOP; II. levantamento da situação e estado de conservação dos bens permanentes e suas 
necessidades de manutenção e reparo; III. conciliação dos bens permanentes da UFOP e consolidação 
dos dados levantados; IV. apuração de qualquer irregularidade ocorrida com o bem permanente, de 
acordo com as normas legais pertinentes. Art. 4º. Os Chefes de Departamentos, Diretores de Unidades, 
Pró-reitores e Chefes de Setores Administrativos da UFOP serão responsáveis pela prestação das 
informações, solicitadas pela Comissão de Inventário de Bens Permanentes, sobre o acervo patrimonial 
dos respectivos setores, sem prejuízo da co-responsabilidade dos agentes indicados. Art. 5º. Fica vedada 
a movimentação de bens permanentes, até que seja cumprido o prazo estabelecido para a execução dos 
trabalhos da Comissão. Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Ouro Preto, 09 de 
agosto de 2010. André Luís dos Santos Lana Pró-reitor de Administração  

 
PORTARIA PROAD N° 588, DE 09 DE AGOSTO DE 2010 

O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
estatutárias, especialmente da competência delegada através da Portaria Reitoria no 540, de 05 de agosto 
de 1994, Considerando Instrução Normativa da SEDAP - 205/1988 RESOLVE: Art. 1º. Estabelecer o 
Manual de Normas e Procedimentos para consulta da Comissão de Inventário Anual de bens patrimoniais 
da UFOP, conforme anexo. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Ouro Preto, 09 
de agosto de 2010 André Luís dos Santos Lana Pró-reitor de Administração  
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