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Em cumprimento à Lei nº. 4.965/1966 (Boletim de Serviços) e nos termos da Resolução CUNI nº. 
071/1989, alterada pela Resolução CUNI nº. 824/2007, devidamente regulamentada pela Portaria 
Reitoria nº. 226/2007, a Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto 
torna público o presente Boletim Administrativo REGULAR. 
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A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) deu início ao 
seu processo de construção do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) junto com a Comunidade Acadêmica. 
 
Uma ação de grande significado para o futuro da UFOP e de 
qualquer instituição de ensino, pesquisa e extensão é a de 
construir parcerias e cooperações entre instituições nacionais 
e internacionais. 

 

A gestão das Páginas de Transparência Pública é regulamentada pelo Decreto nº. 5.482/2005 e pela 
Portaria Interministerial nº. 140/2006, que determinam a divulgação de dados e informações pelos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal na Internet. A Controladoria-Geral da União 
exerce o papel de atualizar periodicamente as Páginas de Transparência com os dados contidos nos 
sistemas do Governo Federal (SIAFI, SIASG, SIEST e SCDP). Vide: www.transparencia.gov.br 

 
 
 

Atos da Reitoria 
 

EDITAL Nº 007/2010 
O Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, Considerando a ausência de 
candidatos inscritos para a eleição de alguns representantes nos Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão e no 
Conselho Universitário, R E S O L V E : 1) Prorrogar, nos dias 8 e 9 deste mês, as inscrições para representantes 
das Classes de Professores Titulares, Adjuntos, Assistentes e Auxiliares da Carreira do Magistério no Conselho de 
Ensino Pesquisa e Extensão, conforme as normas vigentes, previstas no Edital nº 006/2010, mantido o horário das 9 
às 11h30min e das 14h30min às 16h30min, para registro na Secretaria dos Órgãos Colegiados. 2) Prorrogar, 
também nos dias 8 e 9 deste mês, as inscrições para representantes da Classe de Professores Titulares e Auxiliares 
da Carreira do Magistério, todos desta Universidade, para a eleição de seus representantes no Conselho 
Universitário, conforme as normas vigentes, previstas no Edital nº 006/2010, mantido o horário das 9 às 11h30min e 
das 14h30min às 16h30min, para registro na Secretaria dos Órgãos Colegiados. Ouro Preto, em 03 de setembro de 
2010. Prof. João Luiz Martins, Reitor. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 346, DE 10 DE AGOSTO DE 2010 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009,  RESOLVE: Tornar sem efeito a Portaria nº. 237, de 02 de julho de 2007, publicada no Diário 
Oficial da União de 09 de julho de 2007, que concedeu aposentadoria voluntária, com proventos integrais, ao 
servidor Eloísio Queiroz Pena, matrícula SIAPE nº. 0.417.757, ocupante do cargo de Professor Assistente 04 do 
quadro de pessoal docente desta Instituição (Processo Interno nº. 23109.6699/2010-0). Prof. Dr. Antenor Rodrigues 
Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
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PORTARIA REITORIA Nº. 347, DE 10 DE AGOSTO DE 2010 

O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009,  RESOLVE, Nomear, a partir de 04 de agosto de 2010, a servidora Rosa Maria Ferreira, matrícula 
SIAPE nº. 0.417.901, ocupante do cargo de Secretário Executivo do quadro permanente desta Universidade, para 
exercer, nos termos da Lei nº 8.168/91, a função de Secretária da Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e 
Biológicas, percebendo, enquanto no exercício dessa função, gratificação correspondente a FG-06. Prof. Dr. Antenor 
Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 348, DE 12 DE AGOSTO DE 2010 
O Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 15 
de janeiro de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2009,RESOLVE: Retificar a Portaria 
Reitoria nº. 346, de 10 de agosto de 2010, publicada do DOU de 11 de agosto de 2010, que tornou sem efeito a 
aposentadoria concedida ao servidor Eloísio Queiroz Pena.  Onde se lê: ”O Vice-Reitor no exercício do cargo de 
Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 105, de 
16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de fevereiro de 2009”. Leia-se: “O Vice-Reitor no 
exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Portaria nº 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de fevereiro de 2009, 
considerando o Acórdão nº 3503/2010-TCU-1ª Câmara”.Prof. Dr. João Luiz Martins,  Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 370, DE 19 DE AGOSTO DE 2010 
O Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 15 
de janeiro de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2009; considerando a subdelegação de 
competência, constante da Portaria do Ministro de Estado da Educação, nº. 404, de 23/abril/2009,considerando o 
processo UFOP nº. 7485-2010-0,RESOLVE: Autorizar o afastamento do país da professora Patrícia Alejandra 
Robles Dutenhefner, lotada no Departamento de Química - ICEB, para participar com apresentação de trabalho no 
Evento Cientifico “XXII Congresso Iberoamericano de Catalisis”, na cidade de Côn-Cón/Chile, no período de 05 a 10 
de setembro de 2010, com ônus pela UFOP.  Prof. Dr. João Luiz Martins, Reitor da UFOP. 

 
PORTARIA REITORIA Nº. 371, DE 19 DE AGOSTO DE 2010 

O Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 15 
de janeiro de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2009; considerando a subdelegação de 
competência, constante da Portaria do Ministro de Estado da Educação, nº. 404, de 23/abril/2009, considerando o 
processo UFOP nº. 7484-2010-0, RESOLVE:Autorizar o afastamento do país do professor Anderson Dias, lotado no 
Departamento de Química - ICEB, para participar com apresentação de trabalho no Evento Científico “Nano 2010”, 
na cidade de Roma/ Itália, no período de 08 a 20 de setembro de 2010, com ônus limitado pela UFOP. Prof. Dr. João 
Luiz Martins, Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 374, DE 20 DE AGOSTO DE 2010 
O Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 15 
de janeiro de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2009; RESOLVE:Designar o Prof. Dr. 
Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor da UFOP, matrícula SIAPE n°. 0.418.090, para substituir o Prof. Dr. 
João Luiz Martins, Reitor da UFOP, matrícula SIAPE nº. 0.418.948, por ocasião de suas férias regulamentares, no 
período de 23 a 26 de agosto de 2010, percebendo remuneração correspondente a CD-01.Prof. Dr. João Luiz 
Martins, Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 377, DE 23 DE AGOSTO DE 2010 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009,considerando o Ofício nº. 069/2010 DETUR/UFOP, datado de 12 de agosto de 2010, RESOLVE: 
Exonerar, a partir 11 de agosto de 2010, o servidor João Nazário Simões Villaschi, matrícula SIAPE nº. 0.316.702, 
ocupante do cargo de Professor Adjunto do quadro permanente desta Universidade, da função de Chefe do 
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Departamento de Turismo, designado pela Portaria Reitoria nº. 605, de 21 de dezembro de 2009. Prof. Dr. Antenor 
Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 378, DE 23 DE AGOSTO DE 2010 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, considerando o Ofício nº. 069/2010 DETUR/UFOP, datado de 12 de agosto de 2010, RESOLVE, 
Nomear, a partir de 12 de agosto de 2010, a servidora Ângela Cabral Flecha, matrícula SIAPE nº. 1.434.386, 
ocupante do cargo de Professor Assistente do quadro permanente desta Universidade, para exercer, nos termos da 
Lei nº. 8.168/91, a função de Chefe do Departamento de Turismo, percebendo, enquanto no exercício dessa função, 
gratificação correspondente a FG-01. Prof. Dr. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo 
de Reitor da UFOP. 

PORTARIA REITORIA Nº. 379, DE 25 DE AGOSTO DE 2010 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009,considerando a subdelegação de competência, constante da Portaria do Ministro de Estado da 
Educação, nº. 404, de 23/abril/2009,considerando o processo UFOP nº. 7483-2010-0,RESOLVE: Autorizar o 
afastamento do país da professora Maria Cristina Teixeira Braga Messias, lotada no Departamento de 
Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente - ICEB, para participar com apresentação de trabalho no “X Congreso 
Latinoamericano de Botánica”, na cidade de La Serena/Chile, no período de 01 a 11 de outubro de 2010, com ônus 
pela UFOP. Prof. Dr. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 381, DE 27 DE AGOSTO DE 2010 
O Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 15 
de janeiro de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2009; considerando a subdelegação de 
competência, constante da Portaria do Ministro de Estado da Educação, nº. 404, de 23/abril/2009, considerando o 
processo UFOP nº. 7704-2010-0, RESOLVE:Autorizar o afastamento do país do professor Flávio Vinícius Cruzeiro 
Martins, lotado no Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas - ICEA, para participar com apresentação de 
trabalho no “14th IEEE/ACM International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications - 
IEEE/ACM-DS-RT 2010”, na cidade de Fairfax/EUA, no período de 14 a 23 de outubro de 2010, com ônus limitado 
pela UFOP e ônus pela CNPq.  Prof. Dr. João Luiz Martins, Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 382, DE 30 DE AGOSTO DE 2010 
O Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 15 
de janeiro de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2009; considerando a subdelegação de 
competência, constante da Portaria do Ministro de Estado da Educação, nº. 404, de 23/abril/2009,considerando o 
processo UFOP nº. 7088-2010-0,RESOLVE:Autorizar o afastamento do país da professora Ângela Cabral Flecha, 
lotada no Departamento de Turismo - DETUR, para participar com apresentação de trabalho no “IV Congresso 
Latinoamericano de Investigación Turística”, na cidade de Montevideo/Uruguai, no período de 18 a 25 de setembro 
de 2010, com ônus pela UFOP.Prof. Dr. João Luiz Martins, Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 383, DE 30 DE AGOSTO DE 2010 
O Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 15 
de janeiro de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2009; considerando a subdelegação de 
competência, constante da Portaria do Ministro de Estado da Educação, nº. 404, de 23/abril/2009,considerando o 
processo UFOP nº. 7221-2010-0,RESOLVE:Autorizar o afastamento do país da professora Andrea Lisly Gonçalves, 
lotada no Departamento de História - ICHS, para realização de estágio pós- doutoral na Universidade Nova de 
Lisboa, na cidade de Lisboa/ Portugal, no período de 03 de setembro de 2010 a 03 de março de 2011, com ônus 
limitado pela UFOP e com ônus pela CAPES. Prof. Dr. João Luiz Martins, Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 385, DE 31 DE AGOSTO DE 2010 
O Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 15 
de janeiro de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2009; considerando a subdelegação de 
competência, constante da Portaria do Ministro de Estado da Educação, nº. 404, de 23/abril/2009,considerando o 



Serviço Público Federal 

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 20 - Nº 39              03 de setembro de 2010                                      

Para informações sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e 
passagens, acesse o link “transparência pública” no site da UFOP - www.ufop.br 

 

 

Página 4 de 44 
Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica 
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração, Campus do Morro do Cruzeiro 
Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

 

processo UFOP nº. 7796-2010-0,RESOLVE:Autorizar o afastamento do país do professor Cristiano de Carvalho 
Lana, lotado no Departamento de Geologia - EM, para participar de Missão Científica na Universidade de 
Stellenbosch, na cidade de Stellenbosch/ África do Sul, no período de 03 de setembro a 03 de outubro de 2010, com 
ônus limitado pela UFOP.Prof. Dr. João Luiz Martins, Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 386, DE 01 DE SETEMBRO DE 2010 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, considerando a subdelegação de competência, constante da Portaria do Ministro de Estado da 
Educação, nº. 404, de 23/abril/2009,considerando o processo UFOP nº. 7801-2010-0,RESOLVE: Autorizar o 
afastamento do país do professor Luciano Campos da Silva, lotado no Departamento de Educação – ICHS, para 
participar com apresentação de trabalho no “II Colóquio Luso-Brasileiro de Sociologia da Educação” na cidade de 
Portalegre/Portugal no período de 03 a 12 de setembro de 2010, com ônus pela UFOP. Prof. Dr. Antenor Rodrigues 
Barbosa Júnior, Vice - Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 387, DE 01 DE SETEMBRO DE 2010 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, considerando a subdelegação de competência, constante da Portaria do Ministro de Estado da 
Educação, nº. 404, de 23/abril/2009,considerando o processo UFOP nº. 7802-2010-0,RESOLVE:Autorizar o 
afastamento do país da professora Regina Magna Bonifácio de Araújo, lotada no Departamento de Educação – 
ICHS, para participar com apresentação de trabalho no “Congreso Iberoamericano de Educación”, na cidade de 
Buenos Aires/Argentina no período 11 a 16 de setembro de 2010, com ônus pela UFOP.Prof. Dr. Antenor Rodrigues 
Barbosa Júnior, Vice - Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 388, DE 01 DE SETEMBRO DE 2010 
O Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Portaria nº. 105, de 16 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2009, considerando a correspondência encaminhada pelo Vice-Diretor do IFAC, Prof. Hélio Lopes da 
Silva, datada de 27 de agosto de 2010, RESOLVE:Exonerar, a partir 01 de setembro de 2010, o servidor Hélio Lopes 
da Silva, matrícula SIAPE nº. 2.297.262, ocupante do cargo de Professor Adjunto do quadro permanente desta 
Universidade, da função de Vice-Diretor do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura (IFAC), designado pela Portaria nº. 
553, de 12 de dezembro de 2007, publicada no Boletim Administrativo nº. 45, de 14 de dezembro de 2007. Prof. Dr. 
Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor da UFOP. 
 
 

Atos da Pró-Reitoria de Administração - PROAD 
 

EDITAL PROAD Nº 147, DE 30 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 Medicina Especializada / Medicina de Família e 
Comunidade. 1.3 O candidato aprovado e nomeado será lotado no Departamento de Ciências Médicas da Escola de 
Farmácia/UFOP.  1.4 O regime de trabalho é de 40 horas semanais. O candidato deverá ter disponibilidade para 
exercer suas atividades inclusive no período noturno.1.5 A remuneração é de R$  3.016,52 (três mil, dezesseis reais 
e cinquenta e dois centavos) sendo: sendo:  -  Vencimento Básico (VB): R$ 1.291,52 (hum mil, duzentos e noventa e 
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um reais e cinquenta e dois centavos) ;   -  Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.018.63 
(hum mil, dezoito reais e sessenta e três centavos);  -  Retribuição por Titulação (RT): R$ 706,37 (setecentos e seis 
reais e trinta e sete 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 1º/09 até às 16 horas do dia 30/09/2010.  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 Ciências 
Médicas da Escola de Farmácia/UFOP, Campus Universitário Morro do Cruzeiro, CEP: 35400-000 – Ouro Preto – 
MG, Correio eletrônico: decme@ef.ufop.br , Telefone: (31) 3559-1001. 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$ 60,00 (sessenta reais), utilizando o boleto disponibilizado. 
2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 30/09/2010, 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”. a) Conjunto de Provas de Conhecimentos, (Prova 
Escrita e Prova Didática), de caráter eliminatório. b) Exame dos Títulos e Currículo e Projeto de Pesquisa ou de 
Extensão, 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 
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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 
3.3.1.3 - Projeto de Pesquisa ou de Extensão relativo à área de Medicina Especializada/ Medicina de Família e 
Comunidade. 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: 
Graduação em Medicina com residência médica em Medicina da Família credenciada pelo Ministério da Educação 
ou especialização em Medicina da Família e Comunidade com título de especialista emitido pela Associação Médica 
Brasileira e título de mestre em Medicina de Família ou em diferentes áreas das Ciências Biomédicas ou Ciências 
Humanas e Sociais Aplicada à Saúde, obtidos na forma da lei ou revalidados na área de conhecimento especificada 
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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 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 
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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. 
 

EDITAL PROAD Nº 148, DE 30 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 Clínica Médica.1.3 O candidato aprovado e 
nomeado será lotado no Departamento de Ciências Médicas da Escola de Farmácia/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 1º/09 até às 16 horas do dia 30/09/2010.  2.2.2 O candidato 
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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 Ciências 
Médicas da Escola de Farmácia/UFOP, Campus Universitário Morro do Cruzeiro, CEP: 35400-000 – Ouro Preto – 
MG, Correio eletrônico: decme@ef.ufop.br , Telefone: (31) 3559-1001. 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 30/09/2010, 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”. a) Conjunto de Provas de 
Conhecimentos, (Prova Escrita e Prova Didática), de caráter eliminatório. b) Exame dos Títulos e Currículo e Projeto 
de Pesquisa ou de Extensão, 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 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.3.3.1.3 - Projeto de Pesquisa ou de Extensão relativo à área de Clínica 
Médica.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 
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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: 
Graduação em Medicina com residência médica em Clínica Médica credenciada pelo Ministério da Educação ou 
especialização em Clínica Médica com título de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira e título de 
mestre em Clínica Médica ou em diferentes áreas das Ciências Biomédicas, obtidos na forma da lei ou revalidados 
na área de conhecimento especificada 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 
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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, 
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. 
 

EDITAL PROAD Nº 149, DE 30 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 Clínica Médica e Patologia Clínica.1.3 O 
candidato aprovado e nomeado será lotado no Departamento de Ciências Médicas da Escola de Farmácia/UFOP. 
1.4 O regime de trabalho é de 40 horas semanais. O candidato deverá ter disponibilidade para exercer suas 
atividades inclusive no período noturno.1.5 A remuneração é de R$  3.016,52 (três mil, dezesseis reais e cinquenta e 
dois centavos) sendo: sendo: -  Vencimento Básico (VB): R$ 1.291,52 (hum mil, duzentos e noventa e um reais e 
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cinquenta e dois centavos) ;  -  Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.018.63 (hum mil, 
dezoito reais e sessenta e três centavos); -  Retribuição por Titulação (RT): R$ 706,37 (setecentos e seis reais e 
trinta e sete 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 1º/09 até às 16 horas do dia 30/09/2010.  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 Ciências 
Médicas da Escola de Farmácia/UFOP, Campus Universitário Morro do Cruzeiro, CEP: 35400-000 – Ouro Preto – 
MG, Correio eletrônico: decme@ef.ufop.br , Telefone: (31) 3559-10012.3. 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$ 60,00 (sessenta reais), utilizando o boleto disponibilizado. 
2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 30/09/2010, 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”. a) Conjunto de Provas de Conhecimentos, (Prova 
Escrita e Prova Didática), de caráter eliminatório. b) Exame dos Títulos e Currículo e Projeto de Pesquisa ou de 
Extensão, 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 
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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. 
3.3.1.3 - Projeto de Pesquisa ou de Extensão relativo à área de Clínica Médica e ou Patologia Clínica. 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: Graduação em Medicina com 
residência médica em Clínica Médica ou Patologia Clínica credenciada pelo Ministério da Educação ou 
especialização em Clínica Médica ou Patologia Clínica com título de especialista emitido pela Associação Médica 
Brasileira e título de mestre em Clínica Médica ou Patologia Clínica ou em diferentes áreas das Ciências 
Biomédicas, obtidos na forma da lei ou revalidados na área de conhecimento especificada no Edital.  7.1.1 Caso haja 



Serviço Público Federal 

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 20 - Nº 39              03 de setembro de 2010                                      

Para informações sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e 
passagens, acesse o link “transparência pública” no site da UFOP - www.ufop.br 

 

 

Página 14 de 44 
Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica 
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração, Campus do Morro do Cruzeiro 
Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

 

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 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 
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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. 
 

EDITAL PROAD Nº 150, DE 30 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 Anatomia Humana. 1.3 O candidato aprovado 
e nomeado será lotado no Departamento de Ciências Médicas da Escola de Farmácia/UFOP.  1.4 O regime de 
trabalho é de 40 horas semanais. O candidato deverá ter disponibilidade para exercer suas atividades inclusive no 
período noturno. 1.5 A remuneração é de R$  3.016,52 (três mil, dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) sendo: 
sendo: -  Vencimento Básico (VB): R$ 1.291,52 (hum mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e dois 
centavos) ; -  Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.018.63 (hum mil, dezoito reais e 
sessenta e três centavos);  -  Retribuição por Titulação (RT): R$ 706,37 (setecentos e seis reais e trinta e sete 
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 1º/09 até às 16 horas do dia 30/09/2010.  2.2.2 O candidato 
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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 Ciências 
Médicas da Escola de Farmácia/UFOP, Campus Universitário Morro do Cruzeiro, CEP: 35400-000 – Ouro Preto – 
MG, Correio eletrônico: decme@ef.ufop.br , Telefone: (31) 3559-1001. 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$ 60,00 (sessenta reais), utilizando o boleto disponibilizado. 
2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 30/09/2010, 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”. a) Conjunto de Provas de Conhecimentos, (Prova 
Escrita e Prova Didática), de caráter eliminatório. b) Exame dos Títulos e Currículo e Projeto de Pesquisa ou de 
Extensão, 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 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. 
3.3.1.3 - Projeto de Pesquisa ou de Extensão  relativo à área de Anatomia Humana. 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 
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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: Graduação em Medicina e título de mestre em Morfologia ou 
Cirurgia ou em diferentes áreas das Ciências Biomédicas, obtidos na forma da lei ou revalidados na área de 
conhecimento especificada 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 
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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, 
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. 
 

EDITAL PROAD Nº 151, DE 30 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 Pediatria. 1.3 O candidato aprovado e 
nomeado será lotado no Departamento de Ciências Médicas da Escola de Farmácia/UFOP.  1.4 O regime de 
trabalho é de 40 horas semanais. O candidato deverá ter disponibilidade para exercer suas atividades inclusive no 
período noturno. 1.5 A remuneração é de R$  3.016,52 (três mil, dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) sendo: 
sendo: -  Vencimento Básico (VB): R$ 1.291,52 (hum mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e dois 
centavos) ;   -  Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.018.63 (hum mil, dezoito reais e 
sessenta e três centavos);-  Retribuição por Titulação (RT): R$ 706,37 (setecentos e seis reais e trinta e sete 



Serviço Público Federal 

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 20 - Nº 39              03 de setembro de 2010                                      

Para informações sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e 
passagens, acesse o link “transparência pública” no site da UFOP - www.ufop.br 

 

 

Página 19 de 44 
Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica 
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração, Campus do Morro do Cruzeiro 
Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

 

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 1º/09 até às 16 horas do dia 30/09/2010.  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 Ciências 
Médicas da Escola de Farmácia/UFOP, Campus Universitário Morro do Cruzeiro, CEP: 35400-000 – Ouro Preto – 
MG, Correio eletrônico: decme@ef.ufop.br , Telefone: (31) 3559-1001. 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$ 60,00 (sessenta reais), utilizando o boleto disponibilizado. 
2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 30/09/2010, 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”. a) Conjunto de Provas de Conhecimentos, (Prova 
Escrita e Prova Didática), de caráter eliminatório. b) Exame dos Títulos e Currículo e Projeto de Pesquisa ou de 
Extensão, 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 
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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. 
3.3.1.3 - Projeto de Pesquisa ou de Extensão relativo à área de Pediatria.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: Graduação em Medicina com residência médica em Pediatria 
credenciada pelo Ministério da Educação ou especialização em Pediatria com título de especialista emitido pela 
Associação Médica Brasileira e título de mestre em Pediatria ou em diferentes áreas das Ciências Biomédicas, 
obtidos na forma da lei ou revalidados na área de conhecimento especificada 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 
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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 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 
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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. 
 

EDITAL PROAD Nº 152, DE 30 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 Adjunto, nível 1, na Área de Cirurgia. 1.3 O candidato aprovado e nomeado 
será lotado no Departamento de Ciências Médicas da Escola de Farmácia/UFOP. 1.4 O regime de trabalho é de 40 
horas semanais. O candidato deverá ter disponibilidade para exercer suas atividades inclusive no período noturno. 
1.5 A remuneração é de R$  4.300,00 (quatro mil e trezentos reais): sendo:  -  Vencimento Básico (VB): R$ 1.495,94 
(hum mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) ;  -  Gratificação Específica do 
Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.021.95 (hum mil, vinte e um reais e noventa e cinco centavos); -  Retribuição por 
Titulação (RT): R$ 1.782,11 (hum mil, setecentos e oitenta e dois reais e onze 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 1º/09 até às 16 horas do dia 30/09/2010.  
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, 



Serviço Público Federal 

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 20 - Nº 39              03 de setembro de 2010                                      

Para informações sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e 
passagens, acesse o link “transparência pública” no site da UFOP - www.ufop.br 

 

 

Página 23 de 44 
Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica 
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração, Campus do Morro do Cruzeiro 
Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

 

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 Ciências Médicas da Escola de Farmácia/UFOP, Campus Universitário Morro do Cruzeiro, CEP: 
35400-000 – Ouro Preto – MG, Correio eletrônico: decme@ef.ufop.br , Telefone: (31) 3559-1001. 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$ 86,00 (oitenta e seis reais), 
utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 30/09/2010, 
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”. a) 
Conjunto de Provas de Conhecimentos, (Prova Escrita e Prova Didática), de caráter eliminatório. b) Exame dos 
Títulos e Currículo e Projeto de Pesquisa  ou de Extensão, 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 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. 3.3.1.3 - Projeto de Pesquisa ou de Extensão relativo à área de 
Cirurgia. 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 
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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 Adjunto: Graduação 
em Medicina com residência médica em Cirurgia Geral credenciada pelo Ministério da Educação ou especialização 
em Cirurgia Geral com título de especialista em especialidade cirúrgica emitido pela Associação Médica Brasileira e 
título de doutor em medicina ou em diferentes áreas das ciências biomédicas, obtidos na forma da lei ou revalidados 
na área de conhecimento especificada 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 
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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, 
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. 
 

EDITAL PROAD Nº 153, DE 31 DE AGOSTO DE 2010. 
A Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal da Universidade Federal de Ouro Preto, no 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 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 de Assistente, nível 1, na Área de  Engenharia 
Elétrica / Circuitos Eletrônicos / Eletrônica Industrial / Instrumentação Eletrônica.  1.3 O candidato aprovado e 
nomeado será lotado no Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas/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 
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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 02/09/2010 até às 16 horas do dia 22/10/2010.  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 – Horário: das 13h às 19h. 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 22/10/2010, 
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 
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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 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 
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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 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, 
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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. 
 

EDITAL PROAD Nº 154, DE 31 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  Matemática.  1.3 O candidato aprovado e 
nomeado será lotado no Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas/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 02/09/2010 até às 16 horas do dia 22/10/2010. 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 
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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 – Horário: das 13h às 19h.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 22/10/2010, 
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 
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, 
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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 Matemática ou Matemática Aplicada, 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 
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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 
União8.4 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. 
 

PORTARIA PROAD Nº 604, DE 17 DE AGOSTO DE 2010 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria nº 540, de 05/08/94, Considerando a Lei nº 9.327, de 09/12/1996,Considerando a carência de 
servidores da Instituição, ocupantes do cargo de motorista,Considerando a crescente demanda de serviços de 
transportes da Instituição,R e s o l v e: Autorizar o Professor Camilo Adalton Mariano da Silva, matrícula SIAPE nº 
418503, CPF nº 613.074.247-91, CNH nº 00158873480, Categoria AB, a conduzir o veículo Doblô, placa GMF 4752, 
de propriedade desta Instituição, no percurso Ouro Preto/Monte Formoso/ Ouro Preto, no período de 20 a 24 de 
agosto de 2010. André Luís dos Santos Lana, Pró-Reitor de Administração.  
 

PORTARIA PROAD Nº 633, DE 27 DE AGOSTO DE 2010 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria UFOP nº 540, de 05 de agosto de 1994,  - considerando o artigo 32 da Resolução CUNI nº 732, 
de 17 de fevereiro de 2006; - considerando a ata de conclusão da Comissão de Avaliação de Desempenho em 
Estágio Probatório, de 29 de setembro de 2009;  - considerando a ata da 21ª reunião da Assembléia Departamental 
do Departamento de Música, de 23 de novembro de 2009; - considerando a ata da 59ª reunião do Conselho 
Departamental do Instituto de Artes e Cultura, de 19 de agosto de 2010;  - considerando o despacho da Pró-Reitoria 
de Administração, de 17 de maio de 2010; - considerando o processo interno 5-2007-0, r e s o l v e: Homologar, a 
partir desta data, o estágio probatório do servidor Tabajara Sant’Anna Belo, matrícula SIAPE nº 2.474.077, ocupante 
do Cargo de Professor 3º Grau, de acordo com o art. 20, §1º da Lei nº 8.112/90.   André Luís dos Santos Lana, Pró-
Reitor de Administração. 
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PORTARIA PROAD Nº 634, DE 27 DE AGOSTO DE 2010 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria UFOP nº 0540, de 05 de agosto de 1994, - considerando a ata de conclusão da Comissão de 
Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório, de 29 de setembro de 2009;   - considerando a ata da 21ª reunião 
da Assembléia Departamental do Departamento de Música, de 23 de novembro de 2009; - considerando a ata da 
59ª reunião do Conselho Departamental do Instituto de Artes e Cultura, de 19 de agosto de 2010;  - considerando o 
despacho da Pró-Reitoria de Administração, de 17 de maio de 2010; - considerando o processo interno 5-2007-0, R 
e s o l v e: Conceder, a partir de desta data, estabilidade ao servidor Tabajara Sant’Anna Belo, matrícula SIAPE nº 
2.474.077, ocupante do cargo Professor 3º Grau, conforme determina o Art. 41 da Constituição Federal, alterado 
pelo Art. 6º da Emenda Constitucional nº 19, publicada no DOU em 05/06/98. André Luís dos Santos Lana, Pró-
Reitor de Administração.  
 

PORTARIA PROAD Nº 637, DE 27 DE AGOSTO DE 2010 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria UFOP nº 0540, de 05 de agosto de 1994, - considerando a ata de conclusão da Comissão 
Especial de Avaliação de Desempenho para fins de Estabilidade, de 17 de maio de 2010;   - considerando a ata da 
45ª Assembléia do Departamento de Ciências Médicas, de 28 de maio de 2010;- considerando a decisão do 
Conselho Departamental da Escola de Farmácia nº 22, de 25 de agosto de 2010; - considerando o processo interno 
4355-2007-0, R e s o l v e: Conceder, a partir de desta data, estabilidade à servidora Maria Lílian Sales, matrícula 
SIAPE nº 1.579.652, ocupante do cargo Professor 3º Grau, conforme determina o Art. 41 da Constituição Federal, 
alterado pelo Art. 6º da Emenda Constitucional nº 19, publicada no DOU em 05/06/98. André Luís dos Santos Lana, 
Pró-Reitor de Administração.  
 

PORTARIA PROAD No 638, DE 27 DE AGOSTO DE 2010 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de sua competência que lhe foi 
delegada pela Portaria no 540, de 05 de agosto de 1994, considerando: - A Resolução CUNI nº. 925, de 19 de 
agosto de 2008; - A documentação constante do Processo no 1.672/2010-0, R e s o l v e: Suspender, a partir desta 
data, a jornada de trabalho de 30 horas semanais, concedida pela Portaria PROAD nº. 138, de 12/02/2010, à 
servidora SABRINA MAGALHÃES ROCHA, matrícula SIAPE nº. 1.753.053, ocupante do cargo de Técnico em 
Assuntos Educacionais, lotada na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PRACE).  André Luís dos 
Santos Lana, Pró-Reitor de Administração. 
 

PORTARIA PROAD Nº 639, DE 30 DE AGOSTO DE 2010 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria UFOP nº 0540, de 05 de agosto de 1994, - considerando a ata de conclusão da Comissão 
Especial de Avaliação de Desempenho para fins de Estabilidade, de 20 de maio de 2010;   - considerando a ata da 
299ª Assembléia do Departamento de Educação, de 13 de julho de 2010;- considerando a decisão do Conselho 
Departamental do Instituto de Ciências Humanas e Sociais nº 319, de 25 de agosto de 2010;  - considerando o 
processo interno 4858-2007-0, R e s o l v e: Conceder, a partir de desta data, estabilidade à servidora Rosa Maria da 
Exaltação Coutrim, matrícula SIAPE nº 3.306.574, ocupante do cargo Professor 3º Grau, conforme determina o Art. 
41 da Constituição Federal, alterado pelo Art. 6º da Emenda Constitucional nº 19, publicada no DOU em 05/06/98. 
André Luís dos Santos Lana, Pró-Reitor de Administração.  
 

PORTARIA PROAD Nº 641, DE 30 DE AGOSTO DE 2010 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria no 540, de 05/08/1994, considerando,O disposto no Decreto nº 97458/89,O Laudo Pericial de 
Insalubridade/Periculosidade emitido pela Empresa Ética Prestação de Serviços e Consultoria em Segurança do 
Trabalho,R e s o l v e:Art. 1º - Conceder, a partir de 10 de agosto de 2010, o adicional de insalubridade, grau médio, 
por risco químico (agentes químicos) à Profª Alessandra Rodrigues Kozovits, matrícula SIAPE nº 1.543.456, lotada 
no Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente/ICEB. Art. 2º - Determinar que a CGP adote as 
providências necessárias à aplicação da presente Portaria (Processo Interno nº 7350/2010). André Luís dos Santos 
Lana, Pró-Reitor de Administração. 
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PORTARIA PROAD Nº 642, DE 30 DE AGOSTO DE 2010 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria no 540, de 05/08/1994, considerando,O disposto no Decreto nº 97458/89,O Laudo Pericial de 
Insalubridade/Periculosidade emitido pela Empresa Ética Prestação de Serviços e Consultoria em Segurança do 
Trabalho,R e s o l v e:Art. 1º - Conceder, a partir de 10 de agosto de 2010, o adicional de insalubridade, grau 
máximo, por risco químico (agentes químicos) à Profª Maria Emilene Martino Campos-Galvão, matrícula SIAPE nº 
1.680.865, lotada no Departamento de Ciências Biológicas/ICEB.Art. 2º - Determinar que a CGP adote as 
providências necessárias à aplicação da presente Portaria (Processo Interno nº 7488/2010). André Luís dos Santos 
Lana, Pró-Reitor de Administração. 
 

PORTARIA PROAD Nº 643, DE 30 DE AGOSTO DE 2010 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria no 540, de 05/08/1994, considerando,O disposto no Decreto nº 97458/89,O Laudo Pericial de 
Insalubridade/Periculosidade emitido pela Empresa Ética Prestação de Serviços e Consultoria em Segurança do 
Trabalho,R e s o l v e: Art. 1º - Conceder, a partir de 17 de maio de 2010, o adicional de insalubridade, grau médio, 
por risco biológico (agentes biológicos) a Wandiclécia Rodrigues Ferreira, matrícula SIAPE nº 1.649.313, lotada no 
Departamento de Farmácia/EF. Art. 2º - Determinar que a CGP adote as providências necessárias à aplicação da 
presente Portaria (Processo Interno nº 6054/2009).André Luís dos Santos Lana, Pró-Reitor de Administração. 
 

PORTARIA PROAD Nº 645, DE 30 DE AGOSTO DE 2010 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria no 540, de 05/08/1994, considerando,O disposto no Decreto nº 97458/89,O Laudo Pericial de 
Insalubridade/Periculosidade emitido pela Empresa Ética Prestação de Serviços e Consultoria em Segurança do 
Trabalho, R e s o l v e: Art. 1º - Conceder, a partir de 16 de agosto de 2010, o adicional de insalubridade, grau 
médio, por risco químico (agentes químicos) ao Prof. Daniel Leandro Rocco, matrícula SIAPE nº 1.647.959, lotada 
no Departamento de Física/ICEB. Art. 2º - Determinar que a CGP adote as providências necessárias à aplicação da 
presente Portaria (Processo Interno nº 7625/2010). André Luís dos Santos Lana, Pró-Reitor de Administração. 
 

PORTARIA PROAD Nº 646, DE 30 DE AGOSTO DE 2010 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria no 540, de 05/08/1994, considerando, O disposto no Decreto nº 97458/89,O Laudo Pericial de 
Insalubridade/Periculosidade emitido pela Empresa Ética Prestação de Serviços e Consultoria em Segurança do 
Trabalho,R e s o l v e: Art. 1º - Conceder, a partir de 14 de maio de 2009, o adicional de insalubridade, grau médio, 
por risco biológico (agentes biológicos) a Maria Thereza de Araújo Fragoso, matrícula SIAPE nº 6.364.041, lotada na 
Coordenadoria de Saúde/PRACE. Art. 2º - Determinar que a CGP adote as providências necessárias à aplicação da 
presente Portaria (Processo Interno nº 7398/2010). André Luís dos Santos Lana, Pró-Reitor de Administração. 
 

PORTARIA PROAD No 648, DE 31 DE AGOSTO DE 2010 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de sua competência que lhe foi 
delegada pela Portaria no  540, de 05 de agosto de 1994, considerando: - Processo de Remoção de Servidor nº. 
7.829/2010-0, R e s o l v e: Remover e alterar o exercício do servidor VICENTE ANTÔNIO GÓES, matrícula SIAPE 
nº. 0.418.248, ocupante do cargo de Pedreiro, da Coordenadoria de Obras e Manutenção de Edifícios / Prefeitura do 
Campus Universitário para a Divisão de Segurança Patrimonial e de Pessoas / Coordenadoria de Logística e 
Segurança, a partir de 26/08/2010. André Luís dos Santos Lana, Pró-Reitor de Administração. 
 

PORTARIA PROAD Nº 649, DE 01 DE SETEMBTO DE 2010 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria UFOP nº 0540, de 05 de agosto de 1994, - considerando a ata de conclusão da Comissão 
Especial de Avaliação de Desempenho para fins de Estabilidade, de 09 de junho de 2010;   - considerando a ata da 
37ª Assembléia do Departamento de Artes, de 06 de julho de 2010; - considerando a ata da 59ª reunião do Conselho 
Departamental do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura, de 19 de agosto de 2010;  - considerando o processo interno 
4623-2006-0, R e s o l v e: Conceder, a partir de desta data, estabilidade ao servidor Frederick Magalhães 
Hunzicker, matrícula SIAPE nº 1.474.072, ocupante do cargo Professor 3º Grau, conforme determina o Art. 41 da 
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Constituição Federal, alterado pelo Art. 6º da Emenda Constitucional nº 19, publicada no DOU em 05/06/98. André 
Luís dos Santos Lana, Pró-Reitor de Administração.  
 
 
 

Atos da Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP 
 

PORTARIA CGP Nº 560, DE 18 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Resolve, Conceder a Álvaro Sant’Anna Filho, matrícula SIAPE nº 
1.184.877, ocupante do cargo de Professor, 03 (três) meses de Licença Capacitação, a partir de 09 de agosto de 
2010, referente ao qüinqüênio de 17 de janeiro de 1996 a 16 de janeiro de 2001 (Processo interno nº 7150/2010-0). 
Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 563, DE 24 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94,  Considerando a Resolução CUNI nº 1.046/09; Considerando o 
processo interno nº 7004-2010-0; Resolve, Conceder a Clarisse da Silva Vieira, matrícula SIAPE nº 1.477.661, 
progressão vertical por Titulação a partir de 26/07/2010, para o nível I da classe de Professor Adjunto da carreira de 
Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues , Coordenadora 
de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 564, DE 24 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 4634-2010-0, Resolve, 
Conceder a Adail Sebastião Rodrigues Júnior, matrícula SIAPE nº 1.545.500, progressão funcional por desempenho 
acadêmico a partir de 24/05/2010,  do nível I para o nível III na classe de Professor Adjunto, da carreira de 
Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade. Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues , 
Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 565, DE 24 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94,  Considerando os processos internos nos 5487-2010-0 e 5583-
2010,Resolve, Conceder a José Aureliano Medeiros da Luz, matrícula SIAPE nº 1.296.911, progressão funcional por 
desempenho acadêmico a partir de 28/06/2010,  do nível II para o nível IV na classe de Professor Adjunto, da 
carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade. Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, 
Coordenadora de Gestão de Pessoas. 

 
PORTARIA CGP Nº 566, DE 24 DE AGOSTO DE 2010 

A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 2412-2010-0,Resolve, 
Conceder a Helena Miranda Mollo, matrícula SIAPE nº 2.331.119, progressão funcional por desempenho acadêmico 
a partir de 19/03/2010,  do nível I para o nível II na classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior 
do quadro de pessoal desta Universidade. Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues,Coordenadora de Gestão de 
Pessoas. 

PORTARIA CGP Nº 567, DE 24 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94,  Considerando o processo interno nº 6039-2010-0, Resolve, 
Conceder a Edésio de Lara Melo, matrícula SIAPE nº 2.172.628, progressão funcional por desempenho acadêmico a 
partir de 14/07/2010,  do nível I para o nível IV na classe de Professor Assistente, da carreira de Magistério Superior 
do quadro de pessoal desta Universidade. Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues,Coordenadora de Gestão de 
Pessoas. 
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PORTARIA CGP Nº 568, DE 24 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, Considerando a Portaria MEC nº 7, de 29 de junho de 2006, 
publicada no DOU de 30 de junho de 2006; Considerando a Resolução CUNI nº 760, de 25 de agosto de 2006; 
Considerando o processo interno nº 1952-2010-0; RESOLVE: Conceder a Sérgio Raimundo Elias da Silva, matrícula 
SIAPE nº 0.272.620, progressão vertical da Classe de Adjunto IV para a Classe de Associado I, a partir de 
26/02/2010, na carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade. Silvia Maria de Paula 
Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 569, DE 25 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria UFOP nº 540, de 05 de agosto de 1994, considerando:o art. 12 da Lei 11.784/08; o 
processo interno nº 7658-2010-0, RESOLVE: Conceder a Flávio Henrique Ferreira, ocupante do cargo de Auxiliar em 
Administração, matrícula SIAPE nº 0.418.720, nível de classificação C, nível de capacitação IV, padrão de 
vencimento 12, do quadro de pessoal Técnico-Administrativo em Educação desta Universidade, Incentivo à 
Qualificação a partir de 23/08/2010, no percentual de 15% (quinze por cento). Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, 
Coordenadora de Gestão de Pessoas  

 
PORTARIA CGP Nº 570, DE 26 DE AGOSTO DE 2010 

A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94,  Considerando o processo interno nº 7580-2010-0, Resolve, 
Conceder a Rodolfo Cordeiro Giunchetti, matrícula SIAPE nº 2.490.003, progressão funcional por desempenho 
acadêmico a partir de 18/08/2010,  do nível I para o nível II na classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério 
Superior do quadro de pessoal desta Universidade. Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão 
de Pessoas. 

PORTARIA CGP Nº 571, DE 26 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94,  Considerando o processo interno nº 7585-2010-0, Resolve, 
Conceder a David Menotti Gomes, matrícula SIAPE nº 1.478.175, progressão funcional por desempenho acadêmico 
a partir de 19/08/2010,  do nível I para o nível II na classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior 
do quadro de pessoal desta Universidade. Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de 
Pessoas. 

PORTARIA CGP Nº 572, DE 26 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 7578-2010-
0,Resolve,Conceder a Daniel Leandro Rocco, matrícula SIAPE nº 1.647.959, progressão funcional por desempenho 
acadêmico a partir de 18/08/2010,  do nível I para o nível II na classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério 
Superior do quadro de pessoal desta Universidade. Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão 
de Pessoas. 

PORTARIA CGP Nº 573, DE 26 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 7581-2010-0, Resolve, 
Conceder a Everaldo Arashiro, matrícula SIAPE nº 1.648.875, progressão funcional por desempenho acadêmico a 
partir de 18/08/2010,  do nível I para o nível II na classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do 
quadro de pessoal desta Universidade. Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de 
Pessoas. 

PORTARIA CGP Nº 574, DE 26 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 7637-2010-0,Resolve, 
Conceder a Carlos Henrique Nogueira de Resende Barbosa, matrícula SIAPE nº 1.546.355, progressão funcional por 
desempenho acadêmico a partir de 21/08/2010,  do nível II para o nível III na classe de Professor Assistente, da 
carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, 
Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
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PORTARIA CGP Nº 578, DE 30 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 7622-2010-0,Resolve, 
Conceder a Thaís Rotsen Correa, matrícula SIAPE nº 1.647.961, progressão funcional por desempenho acadêmico 
a partir de 19/08/2010,  do nível I para o nível II na classe de Professor Assistente, da carreira de Magistério Superior 
do quadro de pessoal desta Universidade. Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de 
Pessoas. 

PORTARIA CGP Nº 579, DE 30 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 7579-2010-0, Resolve, 
Conceder a Patrícia Alejandra Robles Dutenhefner, matrícula SIAPE nº 2.330.048, progressão funcional por 
desempenho acadêmico a partir de 18/08/2010,  do nível I para o nível II na classe de Professor Adjunto, da carreira 
de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade. Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, 
Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 580, DE 30 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94,  Considerando o processo interno nº 7583-2010-0, Resolve, 
Conceder a Gilmar Pereira de Souza, matrícula SIAPE nº 1.648.802, progressão funcional por desempenho 
acadêmico a partir de 25/08/2010,  do nível I para o nível II na classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério 
Superior do quadro de pessoal desta Universidade. Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão 
de Pessoas. 

 
PORTARIA CGP Nº 581, DE 30 DE AGOSTO DE 2010 

A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94,  Considerando o processo interno nº 7384-2010-0, Resolve, 
Conceder a Fausto Aloísio Pedrosa Pimenta, matrícula SIAPE nº 1.360.194, progressão funcional por desempenho 
acadêmico a partir de 15/08/2010,  do nível I para o nível II na classe de Professor Assistente, da carreira de 
Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade. Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora 
de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 582, DE 30 DE AGOSTO DE 2010 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Resolve, Conceder a Joaquim da Conceição Mendes, matrícula 
SIAPE nº 0.418.020, ocupante do cargo de Carpinteiro, 01 (um) mês de licença-prêmio por assiduidade, a partir de 
1º de setembro de 2010, referente ao qüinqüênio de  03 de abril de 1986 a 02 de maio de 1991 (Processo interno nº 
2708/90-21). Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

Atos do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas- ICEA –  Campus João Monlevade 
 

PORTARIA ICEA Nº 015, DE 02 DE SETEMBRO DE 2010 
O Vice-Diretor em exercício do Campus João Monlevade, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria 
Reitoria nº. 363, de 16/08/2010, considerando: O disposto no artigo 20 da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990;  O 
disposto no Art.17 da Resolução CUNI 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório, 
bem como sobre a avaliação para concessão de estabilidade do servidor docente do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto;O processo interno n° 5338-2010-0; A Portaria ICEA nº 13, de 20 de agosto de 
2010; O ofício pessoal do Prof. Rodrigo Geraldo Ribeiro nº 01/2010, sobre mudança na presidência da Comissão de 
Estágio probatório do prof. Talles Henrique de Medeiros, RESOLVE: Art. 1º - Alterar a presidência da Comissão de 
Avaliação Especial, composta pelos servidores – Prof. Rodrigo Geraldo Ribeiro (indicado pelo Colegiado Especial de 
Engenharia de Computação), Prof. Leonardo Vieira dos Santos Reis (indicado pelo DECEA), Prof. Geraldo César 
Gonçalves Ferreira (indicado pela CPA) e Profª. Rivania Maria Trota Sant’ana (indicada pela CPPD), que passa a ser 
presidida pelo Prof. Leonardo Vieira dos Santos Reis, para avaliar o desempenho em estágio probatório do servidor 
TALLES HENRIQUE DE MEDEIROS, docente lotado no Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas/ICEA/João 
Monlevade. Art. 2º - Estabelecer à Comissão de Avaliação o prazo de trinta (30) dias, a partir da publicação desta 
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Portaria no Boletim Administrativo da Universidade Federal de Ouro Preto, para efetuar as avaliações e encaminhar 
o relatório à Chefia do Departamento de lotação do avaliado. Prof. Dr. Glauco Ferreira Gazel Yared, Vice-Diretor em 
exercício do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas – Campus João Monlevade. 

 

  

Atos do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 
 

PORTARIA ICEB Nº.  055, de 27 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando:o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 733, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor técnico-administrativo do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto; o processo interno nº  2545 – 2008; a remoção do servidor técnico-
administrativo Mateus Gerwing kochem para o Instituto de Ciências Humanas  e Sociais – ICHS. R e s o l v e : 
Destituir a Comissão de Avaliação composta pelo docente  Deoclécio Alves Chianca Júnior  (SIAPE nº. 0.418.608) – 
DECBI e pelos  servidores técnico-administrativos Marly  de Lourdes Ferreira Lessa  (SIAPE nº 0.419.018) – DECBI 
e Geraldo Magela Bhering (SIAPE nº. 0.418.397) – ENUT para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho 
do servidor técnico-administrativo Mateus Gerwing Kochem  em estágio probatório, designada pela Portaria ICEB. 
Nº. 24, de 29 de junho de 2009. Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
 

 
PORTARIA ICEB Nº .  56, de 27 de agosto de 2010. 

O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor docente em educação do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto;o processo interno nº  5342-2010-0. R e s o l v e :  Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelos docentes Felipe Rogério Pimentel (SIAPE nº.1.108.902)  (indicado pelo 
DEMAT), Gustavo Peixoto Silva (SIAPE nº. 2.312.384) - DECOM (indicado pelo COEST), Laurent Frederic Gil 
(SIAPE nº. 2.2294.038) - DEQUI (indicado pela CPPD) e Fernando Cortez Sica (SIAPE nº. 2.191.647) – DECOM 
(indicado pela CPA), para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho em estágio probatório do servidor 
docente Rogério Gomes Alves, lotado no Departamento de Matemática.  Art. 2º - A Comissão de Avaliação terá o 
prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da Universidade Federal de Ouro 
Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Chefia do Departamento de lotação do avaliado. Prof. 
Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
 
 

PORTARIA ICEB Nº .  57, de 27 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor docente em educação do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto; o processo interno nº  5326-2010-0. R e s o l v e :  Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelos docentes Maurício Xavier Coutrim (SIAPE nº. 2.298.684) - DEQUI (indicado 
pelo DEQUI), Tânia Márcia Sacramento Melo (SIAPE nº. 2.176.357)  - DEQUI (indicado pelo COQL) , Frederico da 
Silva Reis (SIAPE nº. 0.418.997) – DEMAT (indicado pela CPA) e José Maria Ribeiro Neves (SIAPE nº. 0.418.099) – 
DECOM (indicado pela CPPD), para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho em estágio probatório da 
servidora docente Paula Cristina Cardoso Mendonça,   lotada no Departamento de Química.  Art. 2º - A Comissão de 
Avaliação terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da Universidade 
Federal de Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Chefia do Departamento de lotação da 
avaliada. Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
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PORTARIA ICEB Nº .  58, de 27 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor docente em educação do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto; o processo interno nº  806-2010-0. R e s o l v e :  Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelos docentes José Américo Trivellato Messias (SIAPE nº. 0.418.808) - DECOM 
(indicado pelo DECOM), Tiago Garcia de Senna Carneiro (SIAPE nº. 1.569.393) - DECOM  (indicado pelo COCIC), 
Marco Antônio Alves Carneiro (SIAPE nº. 1.222.716) - DEBIO (indicado pela CPA) e Marcelo Luiz Silva (SIAPE nº. 
1.096.409) – DECOM (indicado pela CPPD), para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho em estágio 
probatório do servidor docente Haroldo Gambini Santos,   lotado no Departamento de Computação.   Art. 2º - A 
Comissão de Avaliação terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da 
Universidade Federal de Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Chefia do Departamento 
de lotação do avaliado. Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
 

PORTARIA ICEB Nº .  59, de 27 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor docente em educação do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto; o processo interno nº  5528-2010-0. R e s o l v e :  Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelos docentes Maria Rita Silvério Pires (SIAPE nº. 2.302.693) - DEBIO (indicada 
pelo DEBIO), Mauro Schettino de Souza (SIAPE nº. 0.418.097) - DEBIO  (indicado pelo COCBI), Felipe Rogério 
Pimentel (SIAPE nº. 1.108.902) - DEMAT (indicado pela CPA) e Sérgio Francisco de Aquino (SIAPE nº. 1.518.650) – 
DEQUI (indicado pela CPPD), para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho em estágio probatório do 
servidor docente Alexandre Silva de Paula,   lotado no Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio 
Ambiente.Art. 2º - A Comissão de Avaliação terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim 
Administrativo da Universidade Federal de Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Chefia 
do Departamento de lotação do avaliado. Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
 

PORTARIA ICEB Nº .  60, de 27 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor docente em educação do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto; o processo interno nº  5538-2010-0. R e s o l v e :  Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelos docentes Maria Terezinha Bahia (SIAPE nº. 1.151.967) - DECBI (indicada 
pelo DECBI), Renata Nascimento de Freitas (SIAPE nº. 0.418.704) - DENCS  (indicada pelo CONUT), Regina Carla 
Lima Correa (SIAPE nº. 2.444.273) - DEMAT (indicada pela CPPD) e Alceni Augusta Werle (SIAPE nº. 0.418.779) – 
DEQUI (indicada pela CPA), para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho em estágio probatório da 
servidora docente Gabriela Guerra Leal de Souza,   lotada no Departamento de Ciências Biológicas. Art. 2º - A 
Comissão de Avaliação terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da 
Universidade Federal de Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Chefia do Departamento 
de lotação da avaliada. Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
 

PORTARIA ICEB Nº .  61, de 27 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor docente em educação do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto; o processo interno nº  5332-2010-0. R e s o l v e :  Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelos docentes Tânia Márcia Sacramento Melo (SIAPE nº. 2.176.357) - DEQUI 
(indicada pelo DEQUI), Riva de Paula Oliveira (SIAPE nº.2.251.018) - DEBIO  (indicada pelo COCBI), Lucília 
Camarão Figueiredo (SIAPE nº. 0.418.952) - DECOM (indicada pela CPPD) e Elísio Alberto Evangelista  (SIAPE nº. 
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0.418.742) – DECBI (indicado pela CPA), para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho em estágio 
probatório da servidora docente Viviane Martins Rebello dos Santos,   lotada no Departamento de Química.Art. 2º - A 
Comissão de Avaliação terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da 
Universidade Federal de Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Chefia do Departamento 
de lotação da avaliada. Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
 

PORTARIA ICEB Nº .  62, de 27 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor docente em educação do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto; o processo interno nº  5535-2010-0. R e s o l v e :  Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelos docentes  Carlos Joel Franco (SIAPE nº. 0.418.899) - DEFIS (indicado pelo 
DEFIS), Alcides Volpato Carneiro de Castro (SIAPE nº. 2.194.564) - DEFIS  (indicado pelo COFIS),  Renata Guerra 
de Sá (SIAPE nº. 0.448.411) - DECBI (indicada pela CPPD) e Deoclécio Alves Chianca Júnior  (SIAPE nº. 
0.418.608) – DECBI (indicado pela CPA), para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho em estágio 
probatório do servidor docente Leandro Hostalcio Freire de Andrade,   lotado no Departamento de Física.Art. 2º - A 
Comissão de Avaliação terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da 
Universidade Federal de Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Chefia do Departamento 
de lotação do avaliado. Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
 

PORTARIA ICEB Nº .  63, de 27 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor docente em educação do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto; o processo interno nº.  5542-2010-0. R e s o l v e :  Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelos docentes  Ricardo Tavares (SIAPE nº.1.533.266) - DEMAT (indicado pelo 
DEMAT), Maria Cláudia Feres Monteiro de Castro Souza (SIAPE nº. 0.418.680) - DEMAT  (indicado pelo COEST),  
Renata Nascimento de Freitas (SIAPE nº. 0.418.704) – (DECS) (indicada pela CPPD) e Eneida Eskinazi Sant’Anna  
(SIAPE nº. 1.379.467) – DEBIO (indicada pela CPA), para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho em 
estágio probatório do servidor docente Anderson Ribeiro Duarte,   lotado no Departamento de Matemática. Art. 2º - A 
Comissão de Avaliação terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da 
Universidade Federal de Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Chefia do Departamento 
de lotação do avaliado. Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
 

PORTARIA ICEB Nº .  64, de 27 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor docente em educação do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto; o processo interno nº.  5544-2010-0. R e s o l v e :  Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelos docentes  William de Castro Borges (SIAPE nº. 1.582.683) - DECBI 
(indicado pelo DECBI), Heber Eustáquio de Paula  (SIAPE nº. 0.418.917) - DEEFI  (indicado pelo COLEF),  Maria 
Terezinha Bahia (SIAPE nº. 01.151.967) – (DECBI) (indicada pela CPPD) e Ricardo Tavares (SIAPE nº.1.533.266) - 
DEMAT (indicado pela CPA), para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho em estágio probatório da 
servidora docente Karen Cristiane Martinez de Moraes,   lotada no Departamento de Ciências Biológicas.Art. 2º - A 
Comissão de Avaliação terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da 
Universidade Federal de Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Chefia do Departamento 
de lotação da avaliada. Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
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PORTARIA ICEB Nº.  065, de 27 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 733, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor técnico-administrativo do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto; o processo interno nº. 6719-2010-0; R e s o l v e : Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelo docente  Jose Fernando de Paiva   (SIAPE nº. 0.418.092) – DEQUI e pelos  
servidores técnico-administrativos Roberto Pacheco de Carvalho (SIAPE nº 0.418.385) – DEQUI e Geraldino Lopes 
Duarte (SIAPE nº. 0.417.849) - DEQUI para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho da servidora 
técnico-administrativo Pauline Martins Barros Ambrosio  em estágio probatório. Art. 2º - A Comissão de Avaliação 
terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da Universidade Federal de 
Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Área de Desenvolvimento de 
Pessoal/CGP/PROAD. Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
 

PORTARIA ICEB Nº.  066, de 30 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 733, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor técnico-administrativo do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto; o processo interno nº. 6652-2010-0;R e s o l v e : Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelo docente  Jose Fernando de Paiva   (SIAPE nº. 0.418.092) – DEQUI e pelos  
servidores técnico-administrativos José Carlos Ponciano Gomes (SIAPE nº 0.418.435) – DEQUI e Maria Inês de 
Oliveira Aniceto (SIAPE nº. 0.418.530) – DEQMAT, para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho da 
servidora técnico-administrativo Juliana Maria de Alvarenga em estágio probatório. Art. 2º - A Comissão de Avaliação 
terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da Universidade Federal de 
Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Área de Desenvolvimento de 
Pessoal/CGP/PROAD. Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
 

PORTARIA ICEB Nº.  067, de 30 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 733, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor técnico-administrativo do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto; o processo interno nº. 6714-2010-0; R e s o l v e : Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelo docente  Deoclécio Alves Chianca Júnior   (SIAPE nº. 0.418.608) – DECBI e 
pelos  servidores técnico-administrativos Margarida Maria Dias (SIAPE nº 0.418.592) – DECBI e Maria Regina de 
Fátima Santos (SIAPE nº. 0.418.076 – DECOM, para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho da 
servidora técnico-administrativo Greiciana Pertence Reis  em estágio probatório. Art. 2º - A Comissão de Avaliação 
terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da Universidade Federal de 
Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Área de Desenvolvimento de 
Pessoal/CGP/PROAD. Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
 

PORTARIA ICEB Nº.  068, de 30 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 733, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor técnico-administrativo do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto; o processo interno nº. 6706-2010-0; R e s o l v e : Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelo docente  Antônio Claret Soares Sabioni   (SIAPE nº. 0.418.118) – DIR/ICEB e 
pelos  servidores técnico-administrativos José da Conceição Xavier (SIAPE nº 0.418.445) – DIR/ICEB e Márcio 
Francisco Braga Fortes (SIAPE nº. 0.418.498) – DECBI, para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho 
do servidor técnico-administrativo Antônio Rafael Reis  em estágio probatório. Art. 2º - A Comissão de Avaliação terá 
o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da Universidade Federal de Ouro 
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Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Área de Desenvolvimento de Pessoal/CGP/PROAD. 
Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
 

PORTARIA ICEB Nº .  69, de 31 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando:o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor docente em educação do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto; o processo interno nº.  5540-2010-0. R e s o l v e :  Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelos docentes  Wanderson Geraldo de Lima (SIAPE nº.1.578.740) - DECBI 
(indicado pelo DECBI), Rosângela Barbosa de Deus (SIAPE nº. 0.418.785) - DEFAR  (indicada pelo COMED),  Elton 
José da Silva (SIAPE nº. 1.096.405 – (DECOM) (indicadO pela CPPD) e Alessandra Rodrigues Kozovits  (SIAPE nº. 
1.543.456) – DEBIO (indicada pela CPA), para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho em estágio 
probatório do servidor docente Frank Silva Bezerra,   lotado no Departamento de Ciências Biológicas. Art. 2º - A 
Comissão de Avaliação terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da 
Universidade Federal de Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Chefia do Departamento 
de lotação do avaliado. Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
 

PORTARIA ICEB Nº .  70, de 31 de agosto de 2010. 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 o disposto no 
artigo 17 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor docente em educação do quadro de pessoal da 
Universidade Federal de Ouro Preto;  o processo interno nº.  5541-2010-0. R e s o l v e :  Art. 1º - Constituir a 
Comissão de Avaliação composta pelos docentes  Wanderson Geraldo de Lima (SIAPE nº.1.578.740) - DECBI 
(indicado pelo DECBI), Márcio Antônio Moreira Galvão (SIAPE nº. 0.418.797) - DECME  (indicado pelo COMED),  
Rafhael Frattari Bonito (SIAPE nº. 2.292.718 – (DEDIR) (indicado pela CPPD) e Yasmine Antonini Itabaiana  (SIAPE 
nº. 2.199.517) – DEBIO (indicada pela CPA), para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho em estágio 
probatório do servidor docente Luiz Eduardo de Souza,   lotado no Departamento de Ciências Biológicas  Art. 2º - A 
Comissão de Avaliação terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim Administrativo da 
Universidade Federal de Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Chefia do Departamento 
de lotação do avaliado. Prof. Dr. Antônio Claret Soares Sabioni, Diretor do ICEB. 
 

Atos do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA 
 

PORTARIA ICSA Nº 029, DE 25 DE AGOSTO DE 2010 
O Diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando:o disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998;o 
disposto no art. 22 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório 
bem como sobre avaliação para concessão de estabilidade do servidor docente de pessoal da Universidade Federal 
de Ouro Preto;o afastamento da profª Andrea Lisly Gonçalves para cursar Pós-Doutorado;o processo interno nº 812-
2010-0, Resolve: Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria ICSA nº 019/2010, de 10 de agosto de 2010. Art. 2º - 
Constituir uma Comissão Especial composta pelos professores José Artur dos Santos Ferreira (indicado pelo 
DECEG), SIAPE 1.172.507, José Benedito Donadon Leal (indicada pelo Colegiado de Curso de  Administração), 
SIAPE 0.418.528, Sérgio Ricardo da Mata (Indicado pela CPPD), SIAPE 1.492.502, e Adail Sebastião Rodrigues 
Junior (Indicado pela CPA), SIAPE 1.545.500, sob a presidência do primeiro, para avaliar o desempenho com a 
finalidade de (estágio probatório ou de concessão de estabilidade) do servidor Jair Francisco Estanislau Filho 
(DECEG). Art. 3º - A Comissão Especial de Avaliação terá o prazo de 30 dias a partir da publicação desta no Boletim 
Informativo da Unidade, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Assembleia Departamental do 
avaliado. Prof. Dr. José Benedito Donadon-Leal, Diretor do ICSA. 
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PORTARIA ICSA Nº 030, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010 
O Diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: o disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998;o 
disposto no art. 22 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório 
bem como sobre avaliação para concessão de estabilidade do servidor docente de pessoal da Universidade Federal 
de Ouro Preto; o afastamento do prof. José Luiz Vila Real Gonçalves para cursar Pós-Doutorado; O processo interno 
nº 795-2010-0, Resolve: Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria ICSA nº 017/2010, de 09 de agosto de 2010. Art. 2º - 
Constituir a Comissão Especial composta pelos professores José Artur dos Santos Ferreira (indicado pelo DECEG), 
SIAPE 1.172.507, José Benedito Donadon Leal (indicado pelo Colegiado de Curso de Ciências Econômicas), SIAPE 
0.418.528, Adriano Sérgio Lopes da Gama Cerqueira (Indicado pela CPPD), SIAPE 0.418.964 e José Luiz Foureaux 
de Souza Júnior (indicado pela CPA) SIAPE 0.382.345, sob a presidência do primeiro, para avaliar o desempenho 
com a finalidade de (estágio probatório ou de concessão de estabilidade) da servidora Cristiane Márcia dos Santos 
(DECEG). Art. 3º - A Comissão Especial de Avaliação terá o prazo de 30 dias a partir da publicação desta no Boletim 
Administrativo da UFOP, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Assembleia Departamental da 
avaliada. Prof. Dr. José Benedito Donadon-Leal, Diretor do ICSA. 
 

PORTARIA ICSA Nº 031, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010 
O Diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando:o disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998;o 
disposto no art. 22 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório 
bem como sobre avaliação para concessão de estabilidade do servidor docente de pessoal da Universidade Federal 
de Ouro Preto;o afastamento da profª. Andrea Lisly Gonçalves para cursar Pós-Doutorado;o processo interno nº 788-
2010-0,Resolve:Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria ICSA nº 018/2010, de 10 de agosto de 2010.Art. 1º - Constituir 
uma Comissão Especial composta pelos professores José Artur dos Santos Ferreira (indicado pelo DECEG), SIAPE 
1.172.507, José Benedito Donadon Leal (indicado pelo Colegiado de Curso de Ciências Econômicas), SIAPE 
0.418.528, Celso Taveira (Indicado pela CPPD), SIAPE 0.418.527 e José Arnaldo Coelho de Aguiar Lima (indicado 
pela CPA), SIAPE 0.418.119, sob a presidência do primeiro, para avaliar o desempenho com a finalidade de (estágio 
probatório ou de concessão de estabilidade) do servidor Carlos Eduardo da Gama Torres (DECEG).Art. 2º - A 
Comissão Especial de Avaliação terá o prazo de 30 dias a partir da publicação desta no Boletim Informativo da 
Unidade, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Assembleia Departamental do avaliado. Prof. Dr. 
José Benedito Donadon-Leal, Diretor do ICSA. 
 
 
 

Atos da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD 
 

 
                      PORTARIA CPPD No . 042  DE 31 DE AGOSTO DE 2010. 
A Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso 
de suas atribuições legais, considerando: O disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 
1998; o disposto no artigo 22 da Resolução CUNI nº 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio 
probatório bem como sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor docente do quadro de pessoal 
da Universidade Federal e Ouro Preto; o processo interno nº.  7752-2010-0, Resolve: Art. 1o – Constituir uma 
Comissão Especial composta pelos professores  Francisco de Assis das Neves (DECIV/EM), Denia Antunes Saude 
Guimaraes (DEFAR/EF), Ricardo Pinheiro Domingues (DEMET/EM), para, sob a presidência do primeiro, avaliar o 
desempenho para fins de concessão de estabilidade do professor  Roney Luiz de Carvalho Nicolato (DEACL/EF). 
Art. 2o – A Comissão Especial de Avaliação terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta no Boletim 
Administrativo  da Universidade Federal de Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à 
Assembléia Departamental.  Profa. Dra. Maria Perpetuo Socorro Mol Pereira Palmieri, Presidente da CPPD. 
 

 
 
 
 



Serviço Público Federal 

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 20 - Nº 39              03 de setembro de 2010                                      

Para informações sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e 
passagens, acesse o link “transparência pública” no site da UFOP - www.ufop.br 

 

 

Página 44 de 44 
Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica 
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração, Campus do Morro do Cruzeiro 
Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

 

PORTARIA CPPD No. 043 DE 01 DE SETEMBRO DE 2010. 
A Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso 
de suas atribuições legais, considerando: o disposto no artigo 06º da Resolução CUNI nº 760, 
28/08/2006.Resolve:Art. 1o – Constituir uma Comissão Especial composta pelos professores Francisco de Assis das 
Neves (DECIV/EM), Dênia Antunes Saúde Guimarães (DEFAR/EF) Ricardo Pinheiro Domingues (DEMET/EM), para, 
sob a presidência do primeiro emitir parecer sobre a pertinência do pedido de progressão vertical para Classe de 
Associado, bem como verificar a comprovação das atividades listadas pelo docente Roney Luiz de Carvalho Nicolato 
(DEACL/EF). Art. 2o – A Comissão terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar o parecer à CPPD.  Art. 3o - Torna 
sem efeito a Portaria n° 042/31/08/2010. Profa. Maria P. Socorro M. P. Palmieri, Presidente da CPPD. 
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