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Em cumprimento a Resolução CUNI nº. 071/1989, alterada pela Resolução CUNI nº. 824/2007 
e 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. 
 

 

 
 

Reitoria/RT: 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 562, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009 
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 o 
Processo nº. 6075-2009-0 RESOLVE: Nomear, a partir desta data, por um período de 1 (um) ano, o 
servidor André Luiz Monteiro Mayer, matrícula SIAPE nº. 1.165.030, ocupante do cargo de Professor 
Adjunto do quadro permanente desta Universidade, para exercer, nos termos da Lei 8.168/91, a função de 
Vice-Diretor Interino do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, percebendo, enquanto no exercício desta 
função, a gratificação correspondente a FG-08. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº 577, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 
O Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto de 15 
de janeiro de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2009, Considerando o Ofício 
Int. DOF nº 076, de 15 de novembro de 2009, RESOLVE: Designar a servidora Beatriz da Conceição 
Moreira Ferreira, matrícula SIAPE nº 0.418.668, para substituir o Prof. Álvaro Guarda, Pró-Reitor de 
Orçamento e Finanças, no período de 18 a 20/11/2009, por ocasião de sua participação no FORPLAD – 
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração, em Florianópolis/SC, percebendo 
gratificação correspondente a CD-02. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº 578, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 o 
Ofício nº. 355/2009 UFOP/PROGRAD/CPS, de 02 de dezembro de 2009, RESOLVE: Art. 1º  Determinar 
que os prédios da Escola de Minas (EM), do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB), da Escola de 
Nutrição (ENUT), do Departamento de Ciências Médicas (DECME), dos Departamentos DEGEO/DEMIN, 
dos Departamentos DEDIR/DETUR, Pavilhão de salas de aulas do Campus do Morro do Cruzeiro/ Ouro 
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MENSAGEM 

 

 
QUE O MENINO JESUS CHEGUE A TODOS OS 

LARES TRAZENDO MUITA PAZ, SAÚDE E 
HARMONIA. 

E QUE EM 2010 POSSAMOS CONCRETIZAR 
NOSSOS SONHOS DE ESPERANÇA, DE 

FELICIDADES E GRANDES REALIZAÇÕES. 
 

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO! 
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Preto e do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) e Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – 
ICSA, na cidade de Mariana, sejam usados, das 08:00 às 19:00 horas do dia 20 de dezembro de 2009, 
apenas para a realização do 1º Concurso Vestibular de 2010. Art. 2º  Determinar que os servidores usem, 
no exercício de suas atividades do Processo Seletivo, o colete identificador. Art. 3º  Determinar que, para 
professores, servidores e alunos que trabalham com pesquisa, a entrada nos referidos prédios, na data e 
horário estabelecido no Art. 1º, seja permitida apenas com identificação e autorização da Coordenadoria de 
Processos Seletivos. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 579, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009 
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. 10266-2009-0, RESOLVE: Autorizar o afastamento do 
país da Professora Célia Maria Fernandes Nunes, lotada no Departamento de Educação - ICHS, para 
participar do Seminário Internacional “Narrativas, Autobiografias y Educación”, a ser realizado na Facultad 
de Filosofia y Letras, na cidade de Buenos Aires/ Argentina, no período de 07 a 11 de dezembro de 2009, 
com ônus limitado pela UFOP. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
  

PORTARIA REITORIA Nº. 582, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009 
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. 10112-2009-0, RESOLVE: Autorizar o afastamento do 
país do Professor Guilhermo Câmara Chávez, lotado no Departamento de Computação - ICEB, para 
participar com apresentação de trabalho, na Conferencia “The IEEE International Symposium on Multímedia 
(ISM 2009)”, na cidade de San Diego/ Califórnia/ Estados Unidos, no período de 12 a 15 de dezembro de 
2009, com ônus pela UFOP. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 583, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 o 
Ofício PROPP-362/2009, datado de 02 de dezembro de 2009, RESOLVE: Nomear, a partir de 01 de 
dezembro de 2009, por um período de 2 (dois) anos, o servidor Valdei Lopes de Araújo, matrícula SIAPE nº. 
1.448.416, ocupante do cargo de Professor Adjunto do quadro permanente da Universidade Federal de 
Ouro Preto, para exercer, nos termos da Lei nº. 8.168/91, a função de Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em História/ ICHS, percebendo, enquanto no exercício dessa função, a gratificação 
correspondente a FG-08. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 585, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 o 
Ofício PROPP – 364/2009, datado de 04 de dezembro de 2009, RESOLVE, Exonerar, a partir de 03 de 
dezembro de 2009, a servidora Mariângela Garcia Praça Leite, matrícula SIAPE nº. 0.418.996, ocupante do 
cargo de Professor Associado do quadro permanente desta Universidade, da função de Coordenador Geral 
do Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais, designada pela Portaria nº. 
496, de 10 de outubro de 2006, publicada no Diário Oficial da União em 20 de outubro de 2006. Prof. Dr. 
João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 586, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009 
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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 o 
Ofício PROPP – 364/2009, datado de 04 de dezembro de 2009, RESOLVE: Nomear, a partir de 03 de 
dezembro de 2009, por um período de 2(dois) anos, o servidor Jorge Carvalho de Lena, matrícula SIAPE 
0.418.782, ocupante do cargo de Professor Associado do quadro permanente da Universidade Federal de 
Ouro Preto, para exercer, nos termos da Lei 8.168/91, a função de Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais, percebendo, enquanto no exercício dessa função, a 
gratificação correspondente a FG-02. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 587, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009 
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, a partir de 03/dezembro/2009, por um período de 30(trinta) dias, a servidora Lílian Aparecida da 
Costa, matrícula SIAPE nº. 1.667.412, para substituir interinamente a servidora Wanda Ramos Fernandes, 
matrícula SIAPE nº. 6.417.724, Secretária do Reitor, percebendo, enquanto no exercício dessa função, a 
gratificação correspondente ao FG-02. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 588, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 o 
Ofício Interno nº. 524/2009 – CSU/PROF/ UFOP, de 04 de dezembro de 2009, RESOLVE: Art. 1º Designar 
os servidores Antônio Carlos da Silva, SIAPE 1.723.190, José Ricardo Borges, SIAPE 6.417.842, Sérgio 
Gomes Pimenta, SIAPE 0.418.341 e Alexandre Augusto Martins Carvalho, SIAPE 0.418.706 para, sob a 
presidência do primeiro, compor a Comissão encarregada de proceder a Tomada de Contas do Exercício 
de 2009 do Almoxarife Antônio Júlio Sales, até o dia 18 de outubro do corrente, e do Administrador Pedro 
Alexandre de Paula, a partir do dia 19 do mesmo mês, chefes da Divisão de Almoxarifado da 
Coordenadoria de Suprimentos/PROF. Art. 2º A Comissão entregará o relatório de Tomada de Contas do 
Exercício de 2009 à Pró-Reitoria de Orçamento e Finanças da UFOP até o dia 15 de janeiro de 2010. Art. 3º 
O trabalho da Comissão terá prioridade sobre qualquer outro executado por seus membros no período 
especificado no art. 2º desta Portaria. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data. Prof. Dr. João 
Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 590, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 o 
disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; considerando o disposto no artigo 15 da 
Resolução CUNI nº. 733, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório; 
considerando o processo UFOP nº. 5045-2008-0, RESOLVE: Art. 1º Constituir uma Comissão Especial de 
Avaliação composta pelos servidores Maristela Sanches Lima Mesquita, matrícula SIAPE nº. 1.186.523, 
Marilene Vasconcelos de Melo, matrícula SIAPE nº. 0.419.029 (indicada pela Coordenadora 
Executiva/SISBIN) e Maurílio Marcos da Conceição, matrícula SIAPE nº. 0.418.356 (indicado pela CPA), 
para, sob a presidência da primeira, avaliar o desempenho em estágio probatório da servidora Flavia 
Cristina Miguel Reis, lotada no Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas/ICEA/JM. Art. 2º  A Comissão 
de Avaliação terá 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta Portaria no Boletim Administrativo da 
Universidade Federal de Ouro Preto, para efetuar as avaliações e encaminhar os relatórios à 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas/CGP. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 591, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009 
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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 o 
disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; considerando o disposto no artigo 15 da 
Resolução CUNI nº. 733, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório; 
considerando o processo UFOP nº. 5079-2008-0, RESOLVE: Art. 1º  Constituir uma Comissão Especial de 
Avaliação composta pelos servidores Sérgio Evangelista Silva, matrícula SIAPE nº. 1.648.882, Roneimar 
Rosa Valamiel, matrícula SIAPE nº. 2.509.227 (indicado pelo Diretor do ICEA) e  Mário Antenor Heringer, 
matrícula SIAPE nº. 1.073.810 (indicado pela CPA), para, sob a presidência do primeiro, avaliar o 
desempenho em estágio probatório do servidor Theo Silva Lins, lotado no Departamento de Ciências 
Exatas e Aplicadas/ICEA/JM. Art. 2º   A Comissão de Avaliação terá 30 (trinta) dias, a partir da publicação 
desta Portaria no Boletim Administrativo da Universidade Federal de Ouro Preto, para efetuar as avaliações 
e encaminhar os relatórios à Coordenadoria de Gestão de Pessoas/CGP. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 592, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 o 
disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; considerando o disposto no artigo 15 da 
Resolução CUNI nº. 733, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório; 
considerando o processo UFOP nº. 5093-2008-0, RESOLVE: Art. 1º   Constituir uma Comissão Especial de 
Avaliação composta pelos servidores Sérgio Evangelista Silva, matrícula SIAPE nº. 1.648.882, George 
Henrique Godim da Fonseca, matrícula SIAPE nº. 1.724.201 (indicado pelo Diretor do ICEA) e  Silvia Maria 
Alves de Paula Rodrigues, matrícula SIAPE nº. 0.418.709 (indicada pela CPA), para, sob a presidência do 
primeiro, avaliar o desempenho em estágio probatório do servidor Georges Demetre Alexandris Castro, 
lotado no Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas/ICEA/JM. Art. 2º  A Comissão de Avaliação terá 30 
(trinta) dias, a partir da publicação desta Portaria no Boletim Administrativo da Universidade Federal de 
Ouro Preto, para efetuar as avaliações e encaminhar os relatórios à Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas/CGP. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 593, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 o 
disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; considerando o disposto no artigo 17 da 
Resolução CUNI nº. 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório; 
considerando a nova indicação do Presidente da CPA, datada de 11 de dezembro de 2009; considerando o 
processo nº. 5306-2008-0, RESOLVE: Art. 1º   Revogar a Portaria nº. 556, de 17/novembro/2008. Art. 2º 
Constituir uma Comissão Especial de Avaliação composta pelos professores José Benedito Donadon Leal, 
SIAPE nº. 0.418.528 (indicado pela Assembléia Departamental), José Artur dos Santos Ferreira, SIAPE nº. 
1.172.507 (indicado pelo Colegiado Especial do ICSA), Keila Deslandes, SIAPE nº. 0.418.945 (indicada 
pela CPPD) e Carlos Eduardo Lima Machado, SIAPE nº. 1.278.129 (indicado pela CPA), para, sob a 
presidência do primeiro, avaliar o desempenho em estágio probatório do professor Ubiratan Garcia Vieira, 
lotado no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas / ICSA. Art. 3º   A  Comissão de Avaliação terá 30 
(trinta) dias, a partir da publicação desta Portaria no Boletim Administrativo da UFOP, para as providências 
cabíveis. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 594, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 
implantação de bolsas de pós-graduação previstas pelo REUNI, “Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino”, 
que serão gerenciadas pela CAPES (Portaria MEC Nº. 582, de 14/maio/2008), RESOLVE: Art. 1º Criar o 
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Comitê Gestor das Bolsas REUNI de Assistência ao Ensino, composto pelos Interlocutor(a) Institucional 
Reuni, Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação e Pró-Reitor(a) de Graduação, cuja presidência será 
exercida pelo primeiro(a). Art. 2º Compete a este Comitê: I - Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da UFOP proposta de regulamentação do programa de Bolsas Reuni de Assistência ao Ensino no 
âmbito da UFOP, respeitada a legislação vigente. II - Monitorar as ações previstas no Plano de 
Reestruturação e Expansão da Universidade, assegurando a integração das atividades de graduação com 
as de pós-graduação, com vista à melhoria da qualidade do ensino de graduação e formação dos pós-
graduados. III - Aprovar os projetos de atividades acadêmicas e homologar a indicação dos bolsistas 
encaminhados pela coordenação do programa de pós-graduação. IV - Solicitar, quando necessário, que o 
coordenador do programa de pós-graduação faça as devidas modificações ou adequações no projeto 
submetido, para que a bolsa de mestrado ou doutorado possa ser implementada. V - Definir juntamente 
com as coordenações dos cursos de graduação e de programas de pós-graduação a(s) atividade(s) e 
componente(s) curricular(es) objeto(s) da docência assistida. VI - Assegurar que os bolsistas desenvolvam 
atividades acadêmicas nos cursos de graduação prioritariamente naquelas áreas com maior índice de 
retenção. VII - Consolidar e enviar relatórios com as informações necessárias ao acompanhamento da 
execução do Termo de Acordo de Metas à Secretaria de Educação Superior – SESu. VIII - Decidir sobre 
cancelamento ou suspensão de bolsa de assistência ao ensino, quando houver descumprimento do 
disposto no presente regulamento. Art. 3º  Revoga-se a Portaria Reitoria nº. 158, de 20 de março de 2009. 
Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 595, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 o 
pedido do Presidente da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, através do Ofício nº. 001/2009, de 
04/dezembro/2009; considerando o processo  nº. 5228-2008-0, RESOLVE: Prorrogar, até o dia 31 de 
janeiro de 2010, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório do 
professor Sérgio Evangelista Silva, designada pela Portaria Reitoria nº. 555, de 17 de novembro de 2009, 
publicada no Boletim Administrativo nº. 45, de 20 de novembro de 2009. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
da UFOP 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 596, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 o 
Ofício PRE nº. 453, datado de 09 de dezembro de 2009, RESOLVE, Exonerar, a partir desta data, o 
servidor Heldenisson Justino Hermenegildo, matrícula SIAPE nº. 1.096.051, ocupante do cargo de 
Eletricista do quadro permanente desta Universidade, da função de Chefe da Seção de Controle e 
Racionalização do Uso de Energia Elétrica, designado pela Portaria nº. 279, de 11 de abril de 2005, 
publicado no Diário Oficial da União em 29 de abril de 2005. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 597, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 o 
Ofício PRE nº. 452, datado de 09 de dezembro de 2009, RESOLVE, Exonerar, a partir desta data, o 
servidor Décio José Alves, matrícula SIAPE nº. 0.418.255, ocupante do cargo de Eletricista do quadro 
permanente desta Universidade, da função de Chefe da Seção de Eletricidade, designado pela Portaria nº. 
338, de 06 de maio de 2005, publicado no Diário Oficial da União em 19 de maio de 2005. Prof. Dr. João 
Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 598, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 
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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 o 
Ofício PRE nº. 452, datado de 09 de dezembro de 2009, RESOLVE, Nomear, a partir desta data, o servidor 
Heldenisson Justino Hermenegildo, matrícula SIAPE nº. 1.096.051, ocupante do cargo de Eletricista do 
quadro permanente desta Universidade, para exercer, nos termos da Lei 8.168/91, a função de Chefe da 
Seção de Eletricidade, percebendo, enquanto no exercício dessa função, a gratificação correspondente a 
FG-06. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 599, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 o 
Ofício PRE nº. 453, datado de 09 de dezembro de 2009, RESOLVE, Nomear, a partir desta data, o servidor 
Décio José Alves, matrícula SIAPE nº. 0.418.255, ocupante do cargo de Eletricista do quadro permanente 
desta Universidade, para exercer, nos termos da Lei nº. 8.168/91, a função de Chefe da Seção de Controle 
e Racionalização do Uso de Energia Elétrica, percebendo, enquanto no exercício dessa função, a 
gratificação correspondente a FG-07. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 600, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 
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. Danton Heleno Gameiro, Pró-Reitor Adjunto da PROEX, para substituir o Prof. Armando 
Maia Wood, Pró-Reitor de Extensão, na reunião ordinária do Conselho Universitário da UFOP, agendada 
para o dia 18/dezembro/2009. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 601, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 
O Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto o, 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 necessidade de regulamentação das bolsas REUNI de Assistência ao Ensino previstas no 
Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, e das bolsas institucionais de mestrado 
e doutorado; considerando a necessidade de criar normas adequadas à nova realidade e à legislação do 
ensino de pós-graduação no País, considerando a necessidade de articular o ensino da graduação com o 
da pós-graduação na UFOP, considerando a Portaria no 582, de 14 de maio de 2008, do Ministério da 
Educação - MEC, publicada no Diário Oficial da União – DOU no 92, Seção I, de 15 de maio de 2008, 
RESOLVE: Art. 1o Regulamentar o Programa de Bolsas de Pós-Graduação REUNI de Assistência ao 
Ensino da Universidade Federal de Ouro Preto (denominada Bolsas Reuni) e o Programa de Bolsas 
Institucionais de Mestrado e Doutorado (denominada Bolsas UFOP). Art. 2o Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor 

REGULAMENTO DOS PROGRAMAS DE BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO REUNI E UFOP 
Art. 1o O Programa de Bolsas de Pós-Graduação REUNI de Assistência ao Ensino da Universidade Federal 
de Ouro Preto (denominada Bolsas REUNI) e o Programa de Bolsas Institucionais de Mestrado e 
Doutorado (denominada Bolsas UFOP) têm como objetivos principais: I - contribuir na formação para 
docência de alunos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado por meio de atividades 
pedagógicas na graduação; II - contribuir para a melhoria da qualidade de ensino na graduação; III - 
incentivar práticas pedagógicas inovadoras. Art. 2o A Coordenação dos Programas de Bolsas REUNI e 
Bolsas UFOP é de responsabilidade do Comitê Gestor de Bolsas do Reuni. Art. 3o Compete à Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) quantificar o número de Bolsas REUNI e/ou UFOP a serem 
distribuídas por programa de pós-graduação, com base nos seguintes critérios: I – demanda dos cursos 
novos, recomendados pela CAPES; II - quantidade de bolsas de pós-graduação que o programa já dispõe; 
III – número de alunos matriculados e número de defesas no programa de pós-graduação e sua evolução 
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nos últimos 03 anos; IV – tempo de criação do programa de pós-graduação. §1o A concessão das bolsas é 
de competência do Comitê Gestor com base na proposta de distribuição apresentada pela PROPP. §2o Nos 
casos de cancelamento de bolsas, a PROPP procederá à substituição do bolsista ou à redistribuição das 
Bolsas REUNI ou UFOP entre os Programas de Pós-Graduação, ouvido o Comitê Gestor. Art. 4o A Bolsa 
REUNI ou UFOP será concedida pelo período de 1 (um) ano, podendo ser renovada uma única vez, para 
aluno de curso de mestrado, e até três vezes para aluno de curso de doutorado. Art. 5o Poderá receber 
Bolsas REUNI ou UFOP o pós-graduando regularmente matriculado nos cursos de pós-graduação stricto 
sensu acadêmicos da UFOP e inscrito no cadastro discente da CAPES, que preencha as seguintes 
condições: I - apresente disponibilidade para dedicação integral às atividades do programa de pós-
graduação, incluindo as atividades de assistência ao ensino previstas neste regulamento; II - não possua 
vínculo de trabalho permanente ou temporário com a UFOP ou outra instituição de ensino, incluindo 
professor substituto; III - não acumule a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa 
de outro programa de agência de fomento de atividades de pesquisa e pós-graduação; IV - não se encontre 
aposentado ou em situação equiparada. Art. 6o São atribuições do coordenador do programa de pós-
graduação: I - uma vez divulgada a quota de bolsa concedida ao programa, indicar o(s) nome(s) do(s) 
bolsista(s) à PROPP, devidamente inscritos no cadastro discente da CAPES, com os respectivos projetos 
contendo: a) nome do programa de pós-graduação, do coordenador, do aluno e do orientador; b) título, 
objetivos e justificativa do projeto; c) plano de trabalho com a descrição das atividades de ensino do 
bolsista, conforme as atividades sugeridas em anexo, considerando o perfil do bolsista para exercer tais 
atividades; d) indicação dos cursos de graduação com os componentes curriculares de graduação 
envolvidos nas atividades de ensino. II - comprometer-se a manter o Comitê Gestor informado sobre 
quaisquer alterações relativas ao plano de atividades do(s) bolsista(s). Art. 7o São atribuições dos bolsistas 
dos Programas de Bolsas REUNI ou UFOP: I - cumprir 04(quatro) horas semanais, no mínimo, e 08 (oito) 
horas semanais, no máximo, as atividades de ensino previstas no plano de trabalho, compreendendo 
preparação e execução das atividades; II - cumprir as ações planejadas no projeto específico de atuação 
junto a graduação dentro dos prazos previstos; III - assinar o Termo de Compromisso na PROPP; IV - 
elaborar relatório semestral de atividades, que deverá ser homologado e enviado pelo coordenador do 
programa de pós-graduação ao Comitê Gestor, até 15 dias antes de completar 06 meses de bolsa; V - 
elaborar relatório anual de atividades, que deverá ser homologado e enviado pelo coordenador do 
programa de pós-graduação ao Comitê Gestor, até 15 dias antes de completar 12 meses de bolsa. 
Parágrafo único. Os relatórios deverão ser entregues na secretaria da PROPP. Art. 8o As bolsas REUNI ou 
UFOP poderão ser suspensas nas seguintes situações: I – em caso de doença grave que impossibilite o 
bolsista de participar de atividades acadêmicas ou na hipótese de parto e aleitamento materno, a 
suspensão da bolsa será de até 6 (seis) meses; II – em caso de participação em programa de intercâmbio 
acadêmico formal no exterior, os bolsistas de mestrado poderão ter as bolsas suspensas por até 6 (seis) 
meses, e os de doutorado, a suspensão das bolsas poderá ser de até doze meses; § 1o A suspensão pelos 
motivos previstos no inciso I deste artigo não será computada para efeito de duração da bolsa. § 2o O 
Comitê Gestor avaliará a possibilidade de substituição temporária do bolsista pelos motivos previstos nos 
incisos II. Parágrafo único. Não haverá suspensão da bolsa quando o mestrando, por prazo de até seis 
meses, e o doutorando, por prazo de até doze meses, se afastar da UFOP para realizar atividades 
necessárias à elaboração da dissertação ou tese. Art. 9o O aluno terá sua bolsa cancelada pelo Comitê 
Gestor nos seguintes casos: I - se apresentada declaração falsa da inexistência de apoio de qualquer 
natureza por Agência de fomento ou de não vínculo de trabalho permanente ou temporário com outra 
instituição de ensino; II - se praticada qualquer fraude pelo bolsista, sem a qual a concessão não teria 
ocorrido; III - não ter apresentado desempenho acadêmico satisfatório durante o curso de pós-graduação, 
de acordo com o exigido no regimento interno do curso e nas normas institucionais dos cursos stricto 
sensu; IV – não apresentação dos relatórios nos prazos previstos; V – por solicitação do aluno ou do 
coordenador do programa de pós-graduação; VI – por ocasião da defesa da dissertação ou tese, quando 
essa ocorrer durante a vigência da bolsa. Parágrafo único. Fica o bolsista obrigado a ressarcir o 
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investimento feito indevidamente em seu favor, quando do cancelamento da bolsa pelos motivos previstos 
nos incisos I e II. Art. 10o Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Gestor. Anexo - Atividades de 
Ensino - O coordenador do programa de pós-graduação irá definir, com base no perfil acadêmico do 
bolsista que será indicado, quais as atividades de ensino que o aluno desenvolverá. Estas atividades 
devem ser escolhidas na listagem abaixo e fazer parte do plano de trabalho do aluno. 1) Organizar e 
apresentar ciclos de seminários, cursos de curta duração para alunos de graduação, em tema relacionado 
com sua dissertação ou tese, ou em área afim. 2) Oferecer aulas de reforço, preferencialmente em 
disciplinas com alto índice de reprovação. 3) Auxiliar os professores na elaboração de material didático em 
disciplinas de graduação, como apostilas, jogos, vídeos, roteiros para aulas práticas e outros. 4) Exercer 
atividades de co-orientação de alunos de graduação em projetos de iniciação científica, trabalhos de 
conclusão de curso ou monografia, aulas de campo, estágios curriculares e outros, preferencialmente 
vinculados ao seu projeto de pesquisa. 
 

PORTARIA REITORIA Nº. 602, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 o 
Ofício 322, datado de 17 de dezembro de 2009, RESOLVE: Reconduzir, a partir de 29 de janeiro de 2010, o 
Prof. Antônio Luciano Gandini, matrícula SIAPE nº. 0.418.654, ocupante do cargo de Professor Associado 
do quadro permanente da Universidade Federal de Ouro Preto, para exercer, por um período de 02(dois) 
anos, a função de Diretor do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP, percebendo, 
enquanto no exercício dessa função, a remuneração correspondente a FG-08. Prof. Dr. João Luiz Martins 
Reitor  
 

PORTARIA REITORIA Nº. 603, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 o 
limite do prazo para integralização do currículo do Curso de Letras conforme determinam as normas 
acadêmicas do CEPE, RESOLVE: Jubilar, a partir de 18 de dezembro de 2009, a discente Clarissa Marina 
Vieira de Sousa Gouveia, matrícula nº. 01.2.3035. Prof. Dr. João Luiz Martins Reitor  
 

Pró-Reitoria de Administração/PROAD: 
 

PORTARIA PROAD Nº 807, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada pela Portaria nº 270, de 04/04/95, considerando o Processo de Seleção Simplificada UFOP  nº  
7655/2009-0 Resolve: Art. 1º Homologar o resultado final da seleção simplificada de que trata o Edital 
PROAD nº 159/2009, realizado para a contratação temporária de funcionário, Prestação de Serviço: 
Engenheiro Civil, em que foram aprovados, pela ordem de classificação, os candidatos Margareth Peret 
Paulino, Tatiane Oliveira Alves Lima, Flávia Izabel da Silva Pinto, Thiago Taveira Gomes, Aleksandro do 
Carmo Rocha, Antônio Paulo Mapa Júnior e Alessandra Alves Araújo. Art. 2º A seleção de que trata a 
presente Portaria terá validade de 01 (um) ano, contada a partir da publicação desta no Boletim 
Administrativo/UFOP. André Luís dos Santos Lana Pró-Reitor de Administração   
 

PORTARIA PROAD Nº 819, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 Processo UFOP de Seleção 
Simplificada para contratação de Professor Visitante nº 7200-2009-0; R e s o l v e: Art. 1º Homologar o 
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resultado final da Seleção Simplificada de que trata o Edital PROAD nº 150/2009, realizado para a 
contratação de professor substituto, Área: Imunologia de Leishmaniose, em que foi aprovado o candidato 
Ricardo Gonçalves. Art. 2º A seleção de que trata a presente Portaria terá validade de 01 (um) ano, contada 
a partir da publicação desta no Boletim Administrativo/UFOP, André Luís dos Santos Lana Pró-Reitor de 
Administração 
 

PORTARIA PROAD No 823, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 2560/2009-0, Resolve: Suspender, a 
partir desta data, a jornada de trabalho de 30 horas semanais, concedida pela Portaria PROAD nº. 
251/2009, de 13/04/2009, à servidora MARIA RAQUEL PEDROSA XAVIER, matrícula SIAPE nº. 0.418.775, 
ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, lotada no Departamento de Direito (DEDIR). André Luís 
dos Santos Lana Pró-Reitor de Administração 
 

EDITAL PROAD Nº 176, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 
A Chefe da Área de Desenvolvimento 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 Administração / Contabilidade Geral e Custos. 1.3 O 
candidato aprovado e nomeado será lotado no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas/ICSA/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$ 
4.442,60 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) sendo:   Vencimento 
Básico (VB): R$ 2.001,86 (Dois mil e um reais e oitenta e seis centavos);  Gratificação Específica do 
Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.034.12 (Hum mil e trinta e quatro reais e doze centavos);  Retribuição 
por Titulação (RT): R$ 1.406,62 (Hum mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e dois 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 
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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 21/12/2009 até às 16 horas do dia 15/01/2010. 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 da Diretoria do Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas/UFOP Rua do Catete, 166, Centro CEP 35420-000, Mariana – MG Correio eletrônico: 
decsa@ufop.br Telefone: (31) 3557 3835 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$ 88,00 (Oitenta e oito reais), utilizando o boleto 
disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 15/01/2010, 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 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 



           

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 19 - Nº 48             23 de dezembro de 2009                                        

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

 

 

Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica 
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração – Centro de Convergência, Campus do Morro do Cruzeiro 

Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

Página 11 de 89 

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 Contabilidade 
ou Ciências Contábeis, 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 
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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 
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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 
Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 176, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009. 
ÁREA: ADMINISTRAÇÃO / CONTABILIDADE GERAL E CUSTOS. PROGRAMA: 01 - Os registros e 
controles contábeis de operações típicas da gestão empresarial. 02 - Os princípios fundamentais de 
contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. Aspectos de legislação societária e fiscal. 03 - O 
encerramento do exercício social. Procedimentos contábeis para apuração do resultado mensal e do 
exercício social e sua destinação. Aspectos fiscais, societários e doutrinários vigentes. A estruturação do 
resultado do exercício. Aspectos fiscais, societários e doutrinários vigentes. 04 - Demonstrações contábeis. 
Balança Patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. Demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. 05 - Demonstração do fluxo de caixa. 
Demonstração do valor adicionado e notas explicativas às demonstrações contábeis. Aspectos fiscais 
societários e doutrinários vigentes. 06 - Critérios de avaliação de componentes patrimoniais. 07 - 
Consolidação das demonstrações contábeis e equivalência patrimonial. Aspectos fiscais, societários e 
doutrinários vigentes. 08 - Conversão de demonstrações contábeis brasileiras para as normas 
internacionais. 09 - Reestruturação societária. Aspectos contábeis, doutrinários, societários e fiscais 
vigentes. 10 - Análise econômico-financeira das demonstrações contábeis. 11 - Custos. Sistemas de 
custeio. Avaliação de estoques. Aspectos gerenciais da legislação societária e fiscal. Análise de custos. 
Ponto de equilíbrio e margem de contribuição. Custos para tomada de decisão. Bibliografia Manual de 
contabilidade das sociedades por ações (aplicável às demais sociedades) Autores: Eliseu Martins, Fipecafi, 
Sérgio de Ludicibus e Ernesto Rubens Gelbcke; Contabilidade empresarial Autor: José Carlos Marion; 
Contabilidade introdutória Autores: Equipe de profesores da FEA da USP; Análise das Demonstrações 
contábeis Autor: José Carlos Marion; Demonstrações contábeis: estrutura, análise e interpretação Autor: 
Hugo Rocha Braga; Teoria da contabilidade; Autor: Hendriksen, M. W.; e Underdown, B; Teoria da 
contabilidade Autor: Sérgio de Ludicibus;Teoria da contabilidade: uma nova abordagem. Autor: Alexsandro 
B. Lopes e Eliseu Martins. 
 
 

EDITAL PROAD Nº 177, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 
 A Chefe da Área de Desenvolvimento 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 
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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 Comunicação Social – Jornalismo / Fotojornalismo. 1.3 
O candidato aprovado e nomeado será lotado no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas/ICSA/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$ 
4.442,60 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) sendo: Vencimento Básico 
(VB): R$ 2.001,86 (Dois mil e um reais e oitenta e seis centavos); Gratificação Específica do Magistério 
Superior (GEMAS): R$ 1.034.12 (Hum mil e trinta e quatro reais e doze centavos); Retribuição por Titulação 
(RT): R$ 1.406,62 (Hum mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e dois 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 21/12/2009 até às 16 horas do dia 15/01/2010. 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” 
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até, no máximo, 05 (cinco) dias antes do término do período de inscrição. 2.2.3 Informações sobre o 
concurso: Secretaria da Diretoria do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas/UFOP Rua do Catete, 166, 
Centro CEP 35420-000, Mariana – MG Correio eletrônico: decsa@ufop.br Telefone: (31) 3557 3835 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$ 88,00 (Oitenta e oito reais), utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição 
deverá ser efetuado até o dia 15/01/2010, 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 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 
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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: Ao 
candidato que tiver graduação em Comunicação Social – Jornalismo, o título de Mestre, ou superior, poderá 
ser em (Comunicação Social, Sociologia, Antropologia, História, Educação, Letras, Linguística, Artes, 
Cinema, Fotografia, Multimeios e Ciências da Informação). Ao candidato que não tiver graduação em 
Comunicação Social – Jornalismo, o título de Mestre, ou superior, deverá ser em Comunicação Social. 
Todos os títulos deverão ser obtidos na forma da lei ou revalidados em uma das áreas de conhecimento 
especificados no presente 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 
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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, 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 
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concursos públicos. 8.16 Os casos omissos serão julgados pelo Conselho Universitário. Sônia de Fátima 
Passos Chefe da Área de Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 177, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO / FOTOJORNALISMO.: PROGRAMA: História da 
fotografia e do fotojornalismo; Conceitos e técnicas da fotografia e do fotojornalismo; Conceitos e écnicas 
do fotodocumentarismo e da fotorreportagem; Fotografia digital; Manipulação, edição e tratamento de 
fotografias em programas de edição de imagens; Foco, obturador, lentes e diafragma e profundidade de 
campo; Fotografia produzida e flagrante fotográfico; Fundamentos estéticos do fotojornalismo; Participação 
do fotojornalista na equipe de reportagem; Ética e fotojornalismo. 
 
 

EDITAL PROAD Nº 178, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 
A Chefe da Área de Desenvolvimento 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 Comunicação Social – Jornalismo / Planejamento 
Visual. 1.3 O candidato aprovado e nomeado será lotado no Departamento de Ciências Sociais 
Aplicadas/ICSA/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$ 4.442,60 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) 
sendo: Vencimento Básico (VB): R$ 2.001,86 (Dois mil e um reais e oitenta e seis centavos); Gratificação 
Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.034.12 (Hum mil e trinta e quatro reais e doze centavos); 
Retribuição por Titulação (RT): R$ 1.406,62 (Hum mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e dois 
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 
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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 21/12/2009 até às 16 horas do dia 15/01/2010. 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 da Diretoria do Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas/UFOP Rua do Catete, 166, Centro CEP 35420-000, Mariana – MG Correio eletrônico: 
decsa@ufop.br Telefone: (31) 3557 3835. 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$ 88,00 (Oitenta e oito reais), utilizando o boleto 
disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 15/01/2010, 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 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 



           

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 19 - Nº 48             23 de dezembro de 2009                                        

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

 

 

Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica 
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração – Centro de Convergência, Campus do Morro do Cruzeiro 

Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

Página 20 de 89 

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: Ao candidato que tiver graduação 
em Comunicação Social – em qualquer uma das suas habilitações – o título de Mestre, ou superior, poderá 
ser em (Comunicação Social, Sociologia, Antropologia, História, Educação, Letras, Linguística, Artes, 
Cinema, Fotografia, Multimeios e Ciências da Informação). Ao candidato que não tiver graduação em 
Comunicação Social - Jornalismo, o título de Mestre, ou superior, deverá ser em Comunicação Social. 
Todos os títulos deverão ser obtidos na forma da lei ou revalidados em uma das áreas de conhecimento 
especificados no presente 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 
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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 
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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 Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 178, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO / PLANEJAMENTO VISUAL. PROGRAMA: Tipologia do 
jornalismo impresso; Estética aplicada aos veículos impressos e eletrônicos; Evolução das artes gráficas e 
da diagramação; Diagramação de jornais e revistas; A iconografia no jornalismo; O jogo de imagem / texto 
no jornalismo; Edição gráfica e hierarquização da notícia; Design de primeira página; Semântica das cores 
no jornalismo; Editoração eletrônica. 
 
  

EDITAL PROAD Nº 179, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 
A Chefe da Área de Desenvolvimento 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 São oferecidas 04 (quatro) vagas para o Cargo de 
Professor, Classe de Adjunto, nível 1, na Área de Serviço Social. 1.3 O candidato aprovado e nomeado 
será lotado no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas/ICSA/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$ 6.722,85 (Seis mil, setecentos e vinte e 
dois reais e oitenta e cinco centavos) sendo: Vencimento Básico (VB): R$ 2.318.71 (Dois, mil trezentos e 
dezoito reais e setenta e um centavos); Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 
1.038.87 (Hum mil e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos); Retribuição por Titulação (RT): R$ 
3.365,27 (Três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte 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 



           

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 19 - Nº 48             23 de dezembro de 2009                                        

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

 

 

Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica 
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração – Centro de Convergência, Campus do Morro do Cruzeiro 

Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

Página 23 de 89 

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 21/12/2009 até às 16 horas do dia 15/01/2010. 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 da Diretoria do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas/UFOP Rua do Catete, 166, 
Centro CEP 35420-000, Mariana – MG Correio eletrônico: decsa@ufop.br Telefone: (31) 3557 3835 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$ 134,00 (Cento e trinta e quatro reais), utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de 
inscrição deverá ser efetuado até o dia 15/01/2010, 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 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 
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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, 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. 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 
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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. 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: Bacharel em Serviço Social e Título de Doutor em Serviço 
Social, obtido na forma da lei ou revalidado 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 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 
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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 Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 179, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: SERVIÇO SOCIAL. PROGRAMA: Produção e reprodução da vida social na ordem do capital; 
Questão social e política social na ordem do capital; Questão Social, política social e Serviço Social no 
Brasil; Crise do Capital e o Serviço Social no Brasil contemporâneo; Transformações societárias, Ética e 
Serviço Social; Estágio supervisionado e Serviço Social diante da crise do Capital; As contribuições de 
Lukács e Gramsci para a tradição marxista; A mundialização do Capital e o comando do capital financeiro; 
A crise estrutural do Capital; Os desafios ao Projeto Ético-Politico do Serviço Social perante a crise do 
Capital. BIBLIOGRAFIA: ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2000; 
BARROCO, M. L. S. Ética e serviço social: fundamentos ontológicos. São Paulo: Cortez, 2001;______. 
Ética: fundamentos sócio-históricos. São Paulo: Cortez, 2008; BEHRING, E. R.; BOSCHETTI. Política social 
- fundamentos e história. São Paulo: Cortez, 2006; CHESNAIS, François. (coord.) A mundialização 
financeira. Gênese, custos e riscos. São Paulo: Xamã, 1996; _______. A mundialização do capital. São 
Paulo: Xamã, 1996; _______. (org.). A finança mundializada: raízes sociais e políticas, configuração, 
conseqüências. São Paulo: Boitempo, 2005; COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo do seu 
pensamento político. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 1999; GRAMSCI, Antônio. Cadernos do Cárcere. 
São Paulo, Civilização Brasileira, 2008; GUERRA, Yolanda. “Ensino da prática profissional no Serviço 
Social”. Revista Temporalis. V. 2, Brasília: ABEPSS-VALCI, 2000 HARVEY, David. A condição Pós-
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moderna. São Paulo: Loyola, 2002; _______. O novo imperialismo. São Paulo: Edições Loyola, 2004; 
IAMAMOTTO, M. V. e CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Esboço de uma 
interpretação teórico-metodológica. São Paulo: Cortez, Lima, Peru, CELATS, 1982; IAMAMOTTO, M. V. 
Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social. São Paulo: Cortez, 
2007; LEWGOY, Alzira M. B. Supervisão de Estágio em Serviço Social. Desafios para a formação e o 
exercício professional. São Paulo: Cortez, 2009; LUKÁCS, G. Ontologia do Ser Social: os princípios 
ontológicos fundamentais de Marx. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1979; MARX, Karl. O 
Capital. Critica da Economia Política. Vol. I, 1-2, São Paulo: Abril Cultural, "Os economistas", 1983; _____. 
O Capital. Crítica da Economia Política. São Paulo: Nova Cultural, "Os economistas", Livro Terceiro, Tomos 
I e 2, 1986; MÉSZÁROS, István. O desafio e o fardo do tempo histórico. São Paulo: Boitempo Editorial, 
2007. ______. A crise estrutural do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2009; NETTO, José Paulo (org) 
G. Lukács/Sociologia. São Paulo: Ática, "Grandes cientistas sociais", vol. 20, 1981; ______. Capitalismo 
Monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1996; ______. Transformações societárias e Serviço 
Social: notas para uma análise prospectiva da profissão no Brasil. In: Serviço Social e Sociedade. N. 50. 
São Paulo: Cortez, 1996; NETTO, José Paulo "A construção do projeto ético-político do serviço Social 
frente à crise contemporânea".  Capacitação em Serviço Social e Política Social: Módulo 01: Crise 
contemporânea, Questão Social e Serviço Social, Brasília: CEAD, 1999; ______. “Cinco notas a propósito 
da “questão social”. In: Temporalis. Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Ano 2, 
nº 3. Brasília: ABEPSS, Grafline, 2001; ______. Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no 
Brasil pós-64. São Paulo: Cortez, 2001; NETTO, J.P. e BRAZ, M. Economia Política: uma introdução crítica. 
São Paulo: Cortez, 2006; OLIVEIRA, C. A H. da S. O estágio supervisionado na formação profissional do 
assistente social: desvendando significados. Revista Serviço Social & Sociedade. v. 80, ano XXV, São 
Paulo: Cortez, 2004; VIEIRA, E. Os direitos e a política social. São Paulo: Cortez, 2004. 
 
 

EDITAL PROAD Nº 180, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
A Chefe da Área de Desenvolvimento 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 Educação Física / Cinesiologia / Aprendizagem Motora / 
Ergonomia e Ginástica Laboral / Tópicos Especiais em Voleibol. 1.3 O candidato aprovado e nomeado será 
lotado no Centro Desportivo/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$ 6.722,85 (Seis mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) 
sendo: Vencimento Básico (VB): R$ 2.318.71 (Dois, mil trezentos e dezoito reais e setenta e um centavos); 
Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.038.87 (Hum mil e trinta e oito reais e oitenta 
e sete centavos); Retribuição por Titulação (RT): R$ 3.365,27 (Três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e 
vinte 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 
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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 23/12/2009 até às 16 horas do dia 26/01/2010. 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 Centro Desportivo/UFOP Campus Morro do Cruzeiro 
CEP 35400-000, Ouro Preto – MG Correio eletrônico: cedufop@cedufop.br Telefone: (31) 3559-1517 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$ 134,00 (Cento e trinta e quatro reais), utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de 
inscrição deverá ser efetuado até o dia 26/01/2010, 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 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 
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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, 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 
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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: Título de Doutor em Educação Física, Educação, Ciências 
do Movimento Humano, Ciências do Esporte, Ciências da Motricidade, Ciências da Atividade Física e Título 
de Licenciado ou Bacharel em Educação Física ou Esportes, obtidos na forma da lei ou revalidados nas 
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 FINAI 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 
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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 Desenvolvimento de Pessoal  
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 180, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA / CINESIOLOGIA / APRENDIZAGEM MOTORA / ERGONOMIA E GINÁSTICA 
LABORAL / TÓPICOS ESPECIAIS EM VOLEIBOL. PROGRAMA: Cinesiologia(Dinâmica de movimento 
humano; Fatores estruturais que compõem o movimento humano; Fatores funcionais que compõem o 
movimento humano; Fatores biomecânicos que compõem o movimento humano; Cinesiologia e Educação 
Física); Aprendizagem Motora(As bases teóricas e conceitos chaves da aprendizagem motora para a 
compreensão do comportamento motor; Princípios da aprendizagem das capacidades e habilidades 
motoras; Princípios da Cognição comportamento motor; Fatores ambientais e suas influências na 
aprendizagem (comportamento motor); Aplicação dos princípios da aprendizagem das capacidades e 
habilidades motoras na Educação Física escolar e no treinamento especifico); Ergonomia(Ergonomia: 
bases teóricas e conceitos chaves; Ginástica Laboral: bases teóricas e conceitos chaves; Estudo e 
avaliação ergonômica das relações entre homem e máquina em diferentes locais de trabalho; Planejamento 
e implementação de programas de ginástica laboral); Tópicos Especiais em Voleibol( Princípios do 
treinamento esportivo no voleibol; Capacidades Táticas-Técnicas no processo Ensino-Aprendizagem-
Treinamento no voleibol; Capacidades Motoras no processo Ensino-Aprendizagem-Treinamento no 
voleibol; Planificação do processo Ensino-Aprendizagem-Treinamento do voleibol nas diferentes 
etapas/fases de vida; Organização, execução e avaliação da inserção do voleibol em diferentes contextos 
sociais culturais. Bibliografia sugerida: BARREIROS, J. Aprendizagem Motora –  variabilidade  das  
condições  de  prática  e interferência contextual. Cruz Quebrada: FMH Edições, 1992; BARREIROS, J. O 
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Efeito de Interferência Contextual – contributos para o estudo da variabilidade do contexto de 
aprendizagem. Cruz Quebrada: FMH Edições, 1994; BARREIROS, J. Percepção e Acção II. Cruz 
Quebrada: FMH Edições, 1995; BAYER, C (1986). la enseñanza de los deportes colectivos. Madrid. 
Espanha. Editora Hispano Europea; CARR, G. Biomecânica dos esportes: um guia prático. São Paulo: 
Manole, 1998; CHAPANIS, A.I. A engenharia e o relacionamento homem-máquina. São Paulo: Atlas, 1972;  
COUTO, H. A. Ergonomia aplicada ao trabalho: manual técnico da máquina humana. Belo Horizonte: Ergo, 
v. 1 e 2,1996; DEJOURS, C. A loucura do trabalho. São Paulo : FTD, 1987; DELTA C. J. A. Acidentes do 
trabalho. São Paulo, 1989; DUL, J. & WEERDMEESTER B. Ergonomia prática. 1. ed. São Paulo: Edgar 
Blücher , 1995; GAGNÉ R.M. Princípios Essenciais da  Aprendizagem  para  o  Ensino.  Porto Alegre: 
Editora Globo. 1980; GODINHO, M. E. Mendes,  R.  Aprendizagem  Motora:  informação  de  retorno  sobre  
o resultado. Cruz Quebrada: FMH Edições, 1996; GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia – adaptando o 
trabalho ao homem. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 1998; GRECO, P. J. (Org)(1998). Iniciação esportiva 
universal. Volume 2. Do desenvolvimento da capacidade de jogo ao treinamento tático. Belo Horizonte. 
Brasil. Editora UFMG; GRECO, P. J.; BENDA, R. N. (1998). Iniciação esportiva universal. da aprendizagem 
motora ao treinamento técnico. Volume 1. Belo Horizonte. Brasil. Editora UFMG; GUEDES, M.G.S. 
Aprendizagem  Motora:  Problemas  e  Contextos.  Cruz  Quebrada:  FMH Edições, 2001; HALL, S. 
Biomecânica básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1993; IIDA, I. Ergonomia, projeto e produção. São 
Paulo: Edgar Blucher, 1990; KAPANDJI, I. A. Fisiologia articular. vol 1. 5ª ed. São Paulo: Manole. 1990; 
KAPANDJI, I. A. Fisiologia articular. vol 2. 5ª ed. São Paulo: Manole. 1990; KAPANDJI, I. A. Fisiologia 
articular. vol 3. 5ª ed. São Paulo: Manole. 1990; LAVILLE. A ergonomia. São Paulo: EDUFSP, 1985; 
MACHADO, A. A. Educação Física no ensino superior: Voleibol Editora Ganabara Koogan, SP., 2006; 
MAGILL, R. Aprendizagem  Motora:  conceitos  e  aplicações.  São Paulo:  Editora Edgard Blucher, 1984. 
MAGILL, R. Aprendizagem  Motora:  conceitos  e  aplicações.5.ed.  São  Paulo:  Editora Edgard Blucher, 
2000; MARCHI, J. W. Sacando o voleibol. Ed UNIJUI, RS. 2004; NAPIER, J. A mão do homem. Rio de 
Janeiro: Zahar; Brasília: UnB, 1983; NORMAS REGULAMENTADORAS. Segurança e medicina no 
trabalho. São Paulo : Atlas, 1989; OLIVEIRA, A. A. B; PERIM, G. L. Fundamentos pedagógicos do segundo 
tempo: da reflexão à prática. Eduem, Maringá, 2009; OLIVEIRA, A. A. B; PERIM, G. L. Fundamentos 
pedagógicos para o programa segundo tempo. Eduem, Maringá, 2008; PALMER, C. Ergonomia. São Paulo: 
FGV - Fundação Getúlio Vargas, 1976; PANERO, J. Dimensiones humanas y los espacios interiores. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1985; RASCH, P. J. Cinesiologia e anatomia aplicada. 7ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 1991; RIBEIRO, J. L. S. Conhecendo o voleibol. Sprint. 2006; SCHMIDT R. ; 
WRISBERG, C.A. Aprendizagem e Performance Motora - uma abordagem da aprendizagem baseada no 
problema. Porto Alegre: Artmed, 2001; ANTON, Garcia, J. L. (1989). Entrenamiento deportivo en la edad 
escolar, Colección Unisport. Málaga. Espanha; SCHMIDT,  R.  Aprendizagem  e  Performance  Motora:  dos  
princípios  a  prática.  São Paulo: Ed. Movimento ltda, 1993; SMITH, L. K. ; WEISS, E. L. e LEHMKUL, L. D. 
Cinesiologia clínica de Brunnstrom. 5ª ed. São Paulo: Manole, 1997; WEINECK, J. Treinamento Ideal. 9ª 
Edição; Tamboré Barueri – SP; Editora: Manole, 1999. 
 

EDITAL PROAD Nº 181, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
A Chefe da Área de Desenvolvimento 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 
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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 Educação Física / Educação Física para Pessoas com 
Deficiências / Processo de Envelhecimento e Educação Física / Educação Física para Grupos Especiais / 
Antropologia e Educação Física. 1.3 O candidato aprovado e nomeado será lotado no Centro 
Desportivo/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$ 6.722,85 (Seis mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) sendo: Vencimento 
Básico (VB): R$ 2.318.71 (Dois, mil trezentos e dezoito reais e setenta e um centavos); Gratificação 
Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.038.87 (Hum mil e trinta e oito reais e oitenta e sete 
centavos); Retribuição por Titulação (RT): R$ 3.365,27 (Três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte 
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 23/12/2009 até às 16 horas do dia 26/01/2010. 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 Centro Desportivo/UFOP Campus Morro do Cruzeiro  
CEP 35400-000, Ouro Preto – MG Correio eletrônico: cedufop@cedufop.br Telefone: (31) 3559-1517 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$ 134,00 (Cento e trinta e quatro reais), utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de 
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inscrição deverá ser efetuado até o dia 26/01/2010, 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 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 
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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: Título de Doutor em Educação Física, Educação, Ciências 
do Movimento Humano, Ciências do Esporte, Ciências da Motricidade, Ciências da Atividade Física e Título 
de Licenciado ou Bacharel em Educação Física ou Esportes, obtidos na forma da lei ou revalidados nas 
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 
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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, 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 Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 181, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA / EDUCAÇÃO FÍSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS / PROCESSO 
DE ENVELHECIMENTO E EDUCAÇÃO FÍSICA / EDUCAÇÃO FÍSICA PARA GRUPOS ESPECIAIS / 
ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA. PROGRAMA: Educação física para as pessoas com 
deficiências(Aspectos históricos, legais e sociais das pessoas com deficiências: inclusão e exclusão e sua 
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inserção no âmbito escolar; Tipos de deficiências e suas características: implicações para a Educação 
Física; O ensino de práticas corporais para as pessoas com deficiências; Perspectiva da funcionalidade e 
valorização das potencialidades das pessoas com deficiências;Pessoas com deficiências na Educação 
Física escolar); Processo de envelhecimento e educação física(O envelhecimento no Brasil: implicações 
para a Educação Física; Aspectos sociais, motores, biológicos e psicológicos do envelhecimento; 
Atividades físicas e envelhecimento: Objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação; As bases teóricas e 
conceitos do processo de envelhecimento e a aplicações na Educação Física); Educação física para grupos 
especiais(As bases teóricas e definições de grupos especiais; Projetos e programas de Educação Física e 
atividade física para diabético, obesos, asmático; Projetos e programas de Educação Física e atividade 
física para gestantes, idosos, hiperativo; Projetos e programas de Educação Física e atividade física para 
hipertensos, cardíacos; Projetos e programas de Educação Física e atividade física para deficiências 
físicas, mentais, visuais, auditivas); Antropologia e educação física(Introdução ao pensamento 
antropológico e as suas principais correntes teóricas; Bases teóricas e conceituais da antropologia: diálogos 
com a Educação Física; Educação Física e cultura; Metodologias de pesquisa aplicadas na Antropologia no 
fazer docente da Educação Física). Bibliografia sugerida: ACOSTA, Marco A. A ludicidade na terceira idade. 
In: Brinquedoteca: a criança o adulto e o lúdico. Santa Marli Pires dos Santos (Org) Petrópolis, RJ: Vozes, 
2000; ACOSTA, Marco A. Contribuições para o trabalho com a terceira idade. Sa Maria: o editor, 2002; 
ALVES, Rubens. O corpo e as palavras. In: Bruhns, H. T. Conversando sobre o corpo. Campinas: Papirus, 
1986; ARIÉS, Philipe. História social da criança e da família. Trad, de D. Flaksm Rio de Janeiro: Zahar, 
1980; ASSOCIATION OF SWIMMING THERAPY. Natação para Deficientes. 2ª ed. São Paulo: Manole, 
2000; Barba, Eugenio; Savarese, Nicola. A arte secreta do ator: dicionário de antropologia teatral. São 
Paulo: Hucitec; Campinas, SP: Ed. da Unicamp, 1995. 271 p. il. Tradução de: A dictionary of theatre 
anthropology. ISBN 85-26803239 (Ed. da Unicamp); ISBN 85-27103036 (Hucitec); BARBANTI, V.J. 
Atividade Física e Envelhecimento.  In: __. Aptidão Física: um convite à saúde.  São Paulo: Manole, 1990, 
cap.7, p.108-116; BOSI, Alfredo. Cultura como tradição. In: BORNHEIM, Gerd. (et alii).  Cult brasileira 
tradição/contradição. Rio de Janeiro: Zahar, 1987, pp.31-58; BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: 
lembranças de velhos. Companhias das Letras: São Paulo, 1996; BRASIL. Ministério da Educação. 
Conselho Nacional de Educação. Diretrizes curriculares para o ensino médio, 1999; BRASIL. Ministério da 
Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. 1998; 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: educação física. 
Brasília: MEC/SEF, 1997.96 p; CARMO, A. A.. Deficiência Física: A sociedade brasileira cria,” recupera” e   
discrimina. 2ª ed. Brasília: MEC - Secretaria de Desportos, 1994; CARVALHO, I. M e RUBIO, K. (orgs.).  
Educação Física e Ciências Humanas.  São Paulo: Hucitec, 2001; COGO, Denise M. Televisão, escola e 
juventude. Porto Alegre: Mediação, 2001; DAMATTA, Roberto.  Relativizando: uma introdução à 
antropologia social.  Rio de Janeiro: Rocco, 1987. (p. 143-173); DAOLIO, J. Cultura: educação física e 
futebol. Campinas, SP: UNICAMP, 1997; DAOLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 1995; 
DEBERT, Guita G. – A reinvenção da velhice: socialização e Processos reprivatização do envelhecimento. 
SP: Editora da USP: Fapesp, 1999; DELBIN, M.C.L.M.  Lazer na Terceira Idade: Adequação e Percepção 
das Atividades no Município de Rio Claro. Rio Claro: UNESP, 1991; DONFUT, C.A. Seminário de Estudos 
Sobre a Terceira Idade.  Cadernos da Terceira Idade. São Paulo: SESC, 1979, parte I, n.3a, fev, 52p; 
DUMAZEDIER, J. Lazer e Terceira Idade.  In: Sociologia Empírica do Lazer.    São Paulo: Perspectiva, 
1979, parte 3, p.113-130; FREITAS, P.S. Educação Física e Esporte para Deficientes – Coletânea. 
Ministério do Esporte e Turismo – Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto; Universidade Federal 
de Uberlândia – Faculdade de Educação Física, 2000; GEERTZ, Clifford.  A interpretação das culturas.  Rio 
de Janeiro: LTC editora S.A., 1978; Giovana Z. Mazzo, Marize A Lopes, Tania B. Benedetti. Lazer, 
recreação idoso. In: Educação Física e o idoso: concepção gerontológica. Porto Alegre Sulina, 2001; 
GUSMÃO, Neuza Maria Mendes.  Antropologia e educação: origens de um diálogo. Cadernos do Cedes. 
ano XVIII, n. 43, dez/1997; KUNZ, Elenor. Educação Física: ensino e mudança. Ijuí: Unijuí, 1991; LARAIA, 
Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003; LIMA, Lauro de O. 



           

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 19 - Nº 48             23 de dezembro de 2009                                        

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

 

 

Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica 
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração – Centro de Convergência, Campus do Morro do Cruzeiro 

Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

Página 38 de 89 

Piaget para principiantes. São Paulo: Summus, 2000; LORDA, Raul. Recreação na terceira Idade. RJ: 
Sprint, 1995; MARQUEZ FILHO, E.      Introdução à prática      da Atividade Física.  In: Seminário “Corpo, 
Saúde, Envelhecimento”.  Conferência.  Campinas: SESC, ago, 1993.  MASCARO, Sonia de A. O que é 
velhice? SP: Brasiliense, 1997; MATSUDO, V. Recreação, Lazer e Atividade Física para Terceira Idade. In: 
“EMAF - Encontro Mineiro de Atividade Física”.  Curso.  Poços de Caldas, mai, 1993; MAZZO, G.Z. 
Atividade Física: atitude dos idosos frente ao envelhecimento. Kinesis, n.7, p.77-99, jun. 1991; MELO, H. F.  
R. DEFICIÊNCIA VISUAL: Lições Práticas de Orientação e Mobilidade Campinas, Editora da UNICAMP, 
1991; MORIN, Edgar.  Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: 
UNESCO, 2000; PIKUNAS, J. Últimas fases da vida. In: _Desenvolvimento humano: uma ciência 
emergente São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1979, parte 8, cap. 20 e 21, p. 405-434; RAUCHBACH, R. A 
atividade física para terceira idade.  Curitiba: Lovise, 1990, 110p; SALGADO, M.A. Velhice, uma nova 
questão social., São Paulo: CETI-Sesc, 1982, 124p; SCHWARTZ, G.M., NADAI, A., SCOPINHO, D.D., 
CHRISTOFOLETTI, S.A., ALMEIDA, R. Atividade Física Envelhecimento na Perspectiva do Idoso; 
WEINECK, J. Idade e Esporte.  In: ___.Biologia do Esporte.  São Paulo: Manole, parte VI, 1991, p.320-351. 
 

EDITAL PROAD Nº 182, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
A Chefe da Área de Desenvolvimento 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 Farmácia, Farmacotecnia: Tecnologia Farmacêutica e de 
Cosméticos e Análise e Controle e Medicamentos. 1.3 O candidato selecionado será lotado no 
Departamento de Farmácia 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$ 6.722,85 (Seis mil, setecentos e vinte e dois reais 
e oitenta e cinco centavos) sendo: Vencimento Básico (VB): R$ 2.318.71 (Dois, mil trezentos e dezoito reais 
e setenta e um centavos). Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.038.87 (Hum mil e 
trinta e oito reais e oitenta e sete centavos; Retribuição por Titulação (RT): R$ 3.365,27 (Três mil, trezentos 
e sessenta e cinco reais e vinte 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 
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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 23/12/2009 até às 16 horas do dia 12/02/2010. 
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 da Diretoria da Escola de Farmácia/UFOP Rua 
Costa Sena, 171, Centro CEP: 35400-000 – Ouro Preto – MG  Correio eletrônico: diretoria@ef.ufop.br ou 
defar@ef.ufop.br Telefone: (31) 3559-1628/1649 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$ 134,00 (Cento e trinta e quatro reais), utilizando o 
boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 12/02/2010, 
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 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 e Projeto de Pesquisa, 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 
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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 – Apresentar um 
projeto de pesquisa original, abordando tema dentro das seguintes: áreas: Tecnologia Farmacêutica, 
Farmacotécnica e Controle de Qualidade Farmacêutico (preferencialmente com abordagem 
multidisciplinar). 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, no Exame dos Títulos e Currículo e no 
Projeto de Pesquisa. 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: Título de Doutor em Ciências Farmacêuticas, obtido na 
forma da lei ou revalidado nas áreas de conhecimento especificadas no Edital. 7.1.1 Caso haja dúvidas ou 
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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 
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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 
Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 182, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: FARMÁCIA, FARMACOTECNIA: TECNOLOGIA FARMACÊUTICA E DE COSMÉTICOS E ANÁLISE 
E CONTROLE E MEDICAMENTOS. PROGRAMA: Desenvolvimento de fórmulas 
farmacêuticas(Formulação de medicamentos; Interações entre aspectos biofarmacêuticos e 
tecnológicos;Testes de avaliação de estabilidade de fármacos e medicamentos;Transposição da escala 
produtiva); Formas farmacêuticas obtidas por dispersão – Emulsões, suspensões, e dispersões 
poliméricas(Considerações teóricas; Penetração e absorção; Tecnologia de obtenção;Controle de qualidade 
aplicado a formas farmacêuticas obtidas por dispersão); Formas farmacêuticas de administração retal e 
vaginal – Supositórios e óvulos(Considerações teóricas e biofarmacêuticas; Tecnologia de obtenção; 
Acondicionamento e controle de qualidade de embalagem; Metodologias volumétricas e instrumentais 
aplicadas à determinação de teor de fármacos contidos em produtos farmacêuticos); Formas Farmacêuticas 
sólidas – Pós, cápsulas e comprimidos: Geral(Formas orais e formas parenterais; Tecnologia de obtenção); 
Comprimidos(Física da compressão, considerações biofarmacêuticas, revestimento; Acondicionamento e 
controle de qualidade de embalagem; Testes aplicados a formas farmacêuticas sólidas); Novas formas de 
liberação de fármaco(Sistemas de liberação controlada; Vetorização de fármacos); 
Injetáveis(Considerações teóricas, requisitos para formulação; Tecnologia de obtenção; Acondicionamento; 
Controle de qualidade: testes de esterilidade, pirogênio e toxicidade); Garantia de Qualidade na 
produção(Controle de qualidade na produção: processo, amostragem nos lotes, lotes piloto, sistemas de 
enchimento e pesagem e dosificação em geral; Boas práticas de fabricação (GMP); Códigos oficiais 
farmacêuticos (Farmacopéias); Validação de processos e de métodos analíticos); Controle de qualidade 
biológico de produtos farmacêuticos(Normas para bioensaios; Fontes de contaminação; monitoramento de 
ar e superfícies; Doseamentos biológicos e microbiológicos aplicados ao controle de Qualidade de 
medicamentos; Testes de esterilidade, pirogênio e toxicidade; Determinação do número de contaminantes 
aplicado a produtos farmacêuticos não estéreis). Sugestões de Bibliografia para consulta: Ansel, H.C.; 
Popovich, N. G.; Allen L. V. Farmacotécnica: Formas Farmacêuticas & Sistemas de Liberação de 
Fármacos. 6a Ed. Editorial Premier, São Paulo, 2000; Vila Jato, J. L. Tecnologia Farmacêutica volumes I e 
II: 2001; Voigt, R. Tratado de Tecnologia Farmacêutica, última edição; Remington A Ciência E A Prática Da 
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Farmácia – 20ed; AULTON, M.E. Pharmaceutics. The science of dosage form design. 2 ed. Churchill 
Livingstone, 2002; Lackmann L. Lieberman H.A., Kanig J. L. The Theory and Practice of Industrial 
Pharmacy. 3d Ed.  Lea & Febiger, Philadelphia, 1986, 902 pp.  Edição recente revisada em português; W. 
Mark Saltzman. Drug Delivery : Engineering Principles for Drug Therapy (Topics in Chemical Engineering), 
Oxford Univ Press, Cornell University, New York, 2001; Florence, A.T. and Attwood D. Princípios Fisico-
Químicos em Farmácia. 3 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003, 732p; 
FARMACOPÉIA BRASILEIRA. 3ª e 4ª edições; Banakar, U.V. Pharmaceutical dissolution testing. New York: 
Marcel Dekker, 1992; BRITISH, Pharmacopeia 2009. London: Her Majesty’s Stationery office; Gil, E.S. 
Controle Físico-químico de Qualidade de Medicamentos. Ed. Pharmabooks, 2007. 486p; Korolkovas, A. 
Análise farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara dois, 1983; Ohannesian, l.; Streeter, A. Handbook of 
Pharmaceutical Analysis. New York: Marcel dekker, 2002; Pinto, T.J.A.; Kaneko, T.M.; Ohara, M.T. Controle 
biológico de qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. São Paulo: Atheneu, 2002. 
309p; Snyder, L.R.; Kirkland, J.J.; Glajch, J.L. Practical HPLC method development. 2.ed. New York: Wiley 
Interscience, 1997. p.685-713; UNITED States Pharmacopeia: USP 32: The National Formulary: NF 27. 
Rockville: United States Pharmacopeial Convention, 2003 TECHNICAL commite ISO/TC 176. International 
organization for standardization ISO 9000, 9001 e 9002, 2009; www.anvisa.gov.br- VISALEGIS 
 
 

EDITAL PROAD Nº 183, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
A Chefe da Área de Desenvolvimento 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 Engenharia de Produção / Garantia de Controle de 
Qualidade e Engenharia do Produto. 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$ 4.442,60 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta 
centavos) sendo: Vencimento Básico (VB): R$ 2.001,86 (Dois mil e um reais e oitenta e seis centavos); 
Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.034.12 (Hum mil e trinta e quatro reais e 
doze centavos); Retribuição por Titulação (RT): R$ 1.406,62 (Hum mil, quatrocentos e seis reais e sessenta 
e dois 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. 
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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 23/12/2009 até às 16 horas do dia 29/01/2010.  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 Exatas e Aplicadas/UFOP 
Rua 37, nº 115, Bairro Loanda  CEP 35931-026, João Monlevade – MG Correio eletrônico: 
secretaria@decea.br Telefone: (31) 3852- 8709  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$ 88,00 (Oitenta e oito reais), utilizando o boleto 
disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 29/01/2010, 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 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 
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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 
de Produção, obtido na forma da lei ou revalidado nas áreas de conhecimento especificadas no  Edital. 
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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 



           

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 19 - Nº 48             23 de dezembro de 2009                                        

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

 

 

Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica 
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração – Centro de Convergência, Campus do Morro do Cruzeiro 

Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

Página 47 de 89 

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 
Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 183, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / GARANTIA DE CONTROLE DE QUALIDADE E ENGENHARIA 
DO PRODUTO. PROGRAMA: 1 – Gestão e Controle da Qualidade. 2 – Sistemas de Gestão da Qualidade. 
3 – Normas, Prêmios e Auditoria da Qualidade. 4 – Controle estatístico da qualidade. 5 – Ferramentas da 
qualidade. 6 – Sistemas de medição de desempenho. 7 – Visão estratégica da qualidade. 8 - Custos da 
Qualidade 9 – Planejamento e análise de experimentos industriais. 10 – Ferramentas aplicadas ao 
desenvolvimento de Produtos. 11 – Gestão de desenvolvimento de Produtos. 12 - Fases de 
desenvolvimento de Produto. 13 – Seleção de projetos de desenvolvimento de Produtos. 14 – Gestão de 
plataforma, famílias e ciclo de vida de Produtos. 
 
 

EDITAL PROAD Nº 184, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
A Chefe da Área de Desenvolvimento 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 Gerência de Produção / Planejamento / Projeto e 
Controle de Sistemas de Produção / Teoria dos Jogos e Estudo de Mercado. 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 
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exercer suas atividades inclusive no período noturno. 1.5 A remuneração é de R$ 4.442,60 (Quatro mil, 
quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) sendo: Vencimento Básico (VB): R$ 2.001,86 
(Dois mil e um reais e oitenta e seis centavos); Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 
1.034.12 (Hum mil e trinta e quatro reais e doze centavos); Retribuição por Titulação (RT): R$ 1.406,62 
(Hum mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e dois 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 23/12/2009 até às 16 horas do dia 29/01/2010. 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 Exatas e Aplicadas/UFOP Rua 37, nº 115, Bairro 
Loanda CEP 35931-026, João Monlevade – MG Correio eletrônico: secretaria@decea.br Telefone: (31) 
3852- 8709 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$ 88,00 (Oitenta e oito reais), utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento 
da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 29/01/2010, 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 
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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 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, 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 
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CONCURSO 5.1 O parecer da Comissão Examinadora será submetido ao Conselho Departamental da 
Unidade, só podendo ser recusado pelo voto de, no mínimo, dois terços do total dos seus membros, em 
votação por escrutínio secreto. 5.1.1 Em caso de recusa do parecer final, será anulado todo o processo e, 
no prazo de trinta dias, abertas novas inscrições. 5.1.2 Das decisões do Conselho Departamental, incluindo 
o resultado do concurso, serão informados todos os candidatos, através de Edital publicado na página da 
Universidade na internet. 5.2 Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão homologar o resultado 
final do Concurso. 5.3 O prazo de validade do concurso é de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, 
contado a partir da data da publicação da homologação do concurso no DOU. 6. DO RECURSO E SEU 
JULGAMENTO 6.1 Do resultado do Concurso, caberá, no prazo de dez dias, contados da data de sua 
aprovação pelo Conselho Departamental da Unidade, recurso exclusivamente de nulidade, sob estrita 
arguição de ilegalidade, ao Conselho Universitário. 6.2 O Conselho Universitário será convocado, em 
regime de urgência, para julgamento do recurso. 6.3 No caso de ocorrer anulação do Concurso, no prazo 
máximo de trinta dias serão abertas novas inscrições. 7. DA INVESTIDURA NO CARGO 7.1 O Candidato 
aprovado deverá apresentar no ato da posse o Título correspondente à Classe do Magistério objeto do 
Concurso, da seguinte forma: Professor Assistente: Título de Mestre em Engenharia de Produção, obtido na 
forma da lei ou revalidado nas 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 



           

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 19 - Nº 48             23 de dezembro de 2009                                        

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

 

 

Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica 
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração – Centro de Convergência, Campus do Morro do Cruzeiro 

Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

Página 51 de 89 

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 
Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 184, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: GERÊNCIA DE PRODUÇÃO / PLANEJAMENTO PROJETO E CONTROLE DE SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO / TEORIA DOS JOGOS E ESTUDO DE MERCADO. PROGRAMA: 1 – Gestão de Projetos 2 – 
Gestão de Desempenho Organizacional 3 – Gestão da Informação 4 – Redes de Empresas 5 – Gestão da 
Inovação 6 – Teoria das Organizações 7 - Visão do posicionamento estratégico e Visão baseada nos 
recursos 8 - Planejamento estratégico 9 - Escolas de estratégia 10 - Processos decisório e estratégia 11 - O 
papel do empreendedor na estratégia 12 - Hierarquia de estratégias - estratégias corporativa, de negócios e 
funcionais 13 - Estratégia de operações e estratégia empresarial 14 - Teoria dos jogos aplicada a estratégia 
15 - Competitividade e estratégia 16 - Gestão de tecnologia e estratégia 17 - O papel da cadeia produtiva 
na estratégia 18 - Novos arranjos organizacionais e estratégia 19 - APLs e competitividade empresarial 20- 
Medição de desempenho na estratégia (Balanced ScoreCard e outras ferramentas) 
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EDITAL PROAD Nº 185, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 

A Chefe da Área de Desenvolvimento 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 Engenharia de Produção / Ergonomia. 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$ 
4.442,60 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) sendo: Vencimento Básico 
(VB): R$ 2.001,86 (Dois mil e um reais e oitenta e seis centavos); Gratificação Específica do Magistério 
Superior (GEMAS): R$ 1.034.12 (Hum mil e trinta e quatro reais e doze centavos); Retribuição por Titulação 
(RT): R$ 1.406,62 (Hum mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e dois 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 23/12/2009 até às 16 horas do dia 29/01/2010. 2.2.2 O candidato interessado em 
obter isenção da taxa de inscrição deverá requerê-la à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) por 
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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 Exatas e Aplicadas/UFOP Rua 37, nº 115, Bairro 
Loanda CEP 35931-026, João Monlevade – MG Correio eletrônico: secretaria@decea.br  Telefone: (31) 
3852- 8709. 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$ 88,00 (Oitenta e oito reais), utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento 
da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 29/01/2010, 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 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 
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(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 Psicologia do Trabalho e 
Organizacional ou Engenharia de Produção ou Saúde Pública, obtido na forma da lei ou revalidados nas 
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 
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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, sobre quaisquer alterações. 8.15 O 
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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 Desenvolvimento de Pessoal 
 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 185, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / ERGONOMIA. PROGRAMA: 1 – Psicodinâmica do Trabalho de 
Christophe Dejours; 2 – Clínica da Atividade de Yves Clot; 3 – Saúde Mental e Trabalho na Escola 
Francesa de Psicologia do Trabalho e Ergonomia; 4 – Psicossociologia do Trabalho: contribuições ao 
estudo do trabalho e da atividade; 5 – Trabalho e Complexidade na Escola Francesa de Ergonomia; 6 – As 
relações entre organização do trabalho, carga psíquica do trabalho, sofrimento patogênico e adoecimento; 7 
– Trabalho, Subjetividade e Alienação (Mental, Social e Cultural) em suas interseções com o conceito de 
Real do Trabalho; 8 – O conflito Capital x Trabalho e seus impactos ergonômicos em diferentes modelos de 
Organização do Trabalho; 9 – As relações e interações entre Psicologia do Trabalho e Ergonomia no 
contexto da Escola Francesa de Ergonomia e Psicologia do Trabalho; 10 – Esquema, artefato e instrumento 
subjetivo na atividade mediatisada nos cenários de gestão de situações dinâmicas pelos operadores; 11 – 
Gênese instrumental, instrumento subjetivo, modelo operativo e esquemas de utilização na adaptabilidade 
entre ação e situação. 
 

EDITAL PROAD Nº 186, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
A Chefe da Área de Desenvolvimento 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  Engenharia Química e Química Ambiental. 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$ 
4.442,60 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) sendo: Vencimento Básico 
(VB): R$ 2.001,86 (Dois mil e um reais e oitenta e seis centavos); Gratificação Específica do Magistério 
Superior (GEMAS): R$ 1.034.12 (Hum mil e trinta e quatro reais e doze centavos); Retribuição por Titulação 
(RT): R$ 1.406,62 (Hum mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e dois 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 
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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 23/12/2009 até às 16 horas do dia 29/01/2010. 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 Exatas e Aplicadas/UFOP Rua 37, nº 115, Bairro 
Loanda CEP 35931-026, João Monlevade – MG Correio eletrônico: secretaria@decea.br Telefone: (31) 
3852- 8709 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$ 88,00 (Oitenta e oito reais), utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento 
da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 29/01/2010, 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 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 
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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 
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Concurso, da seguinte forma: Professor Assistente: Título de Mestre em Engenharia Química ou Química, 
obtido na forma da lei ou revalidados nas 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: 7.2.1 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 
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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 
Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 186, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: ENGENHARIA DE QUÍMICA E QUÍMICA AMBIENTAL. PROGRAMA: Conceitos fundamentais de 
química, tabela periódica e propriedades associadas, estequiometria; Reações redox e estados de 
oxidação; Ligação química e propriedades associadas; Cinética das reações químicas e equilíbrio químico; 
A química das águas naturais; Ciclos biogeoquímicos e poluição ambiental; A química e a poluição do ar na 
troposfera; Caracterização e tratamento de efluentes; Gerenciamento de resíduos e remediação de solos 
contaminados; Tratamento e controle das emissões atmosféricas na indústria; Caracterização, prevenção e 
controle da poluição industrial; Produção mais limpa e ecoeficiência; Aspectos legais e institucionais de 
gestão ambiental; Meio ambiente no cenário internacional; Avaliação de impactos ambientais. 
 

EDITAL PROAD Nº 187, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
A Chefe da Área de Desenvolvimento 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  Ciência da Computação / Teoria da Computação / 
Computabilidade e Modelos de Computação / Linguagens Formais e Autômatos / Análise de Algoritmos e 
Complexidade de Computação e Lógicas e Semântica de Programas. 1.3 O candidato aprovado e nomeado 
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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$ 4.442,60 (Quatro mil, quatrocentos e 
quarenta e dois reais e sessenta centavos) sendo: Vencimento Básico (VB): R$ 2.001,86 (Dois mil e um 
reais e oitenta e seis centavos); Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.034.12 
(Hum mil e trinta e quatro reais e doze centavos); Retribuição por Titulação (RT): R$ 1.406,62 (Hum mil, 
quatrocentos e seis reais e sessenta e dois 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 23/12/2009 
até às 16 horas do dia 29/01/2010. 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 Exatas e Aplicadas/UFOP Rua 37, nº 115, Bairro Loanda CEP 35931-026, João Monlevade – MG 
Correio eletrônico: secretaria@decea.br Telefone: (31) 3852- 8709 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$ 88,00 (Oitenta e oito 
reais), utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o 
dia 29/01/2010, 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 
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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 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, 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 
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Presidente da Comissão Examinadora, imediatamente após a conclusão dos trabalhos referidos. 5 DA 
HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO CONCURSO 5.1 O parecer da Comissão Examinadora será submetido 
ao Conselho Departamental da Unidade, só podendo ser recusado pelo voto de, no mínimo, dois terços do 
total dos seus membros, em votação por escrutínio secreto. 5.1.1 Em caso de recusa do parecer final, será 
anulado todo o processo e, no prazo de trinta dias, abertas novas inscrições. 5.1.2 Das decisões do 
Conselho Departamental, incluindo o resultado do concurso, serão informados todos os candidatos, através 
de Edital publicado na página da Universidade na internet. 5.2 Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão homologar o resultado final do Concurso. 5.3 O prazo de validade do concurso é de 01 (um) ano, 
prorrogável por igual período, contado a partir da data da publicação da homologação do concurso no DOU. 
6. DO RECURSO E SEU JULGAMENTO 6.1 Do resultado do Concurso, caberá, no prazo de dez dias, 
contados da data de sua aprovação pelo Conselho Departamental da Unidade, recurso exclusivamente de 
nulidade, sob estrita arguição de ilegalidade, ao Conselho Universitário. 6.2 O Conselho Universitário será 
convocado, em regime de urgência, para julgamento do recurso. 6.3 No caso de ocorrer anulação do 
Concurso, no prazo máximo de trinta dias serão abertas novas inscrições. 7. DA INVESTIDURA NO 
CARGO 7.1 O Candidato aprovado deverá apresentar no ato da posse o Título correspondente à Classe do 
Magistério objeto do Concurso, da seguinte forma: Professor Assistente: Título de Mestre em Ciência da 
Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação ou Informática, obtidos na forma da lei 
ou revalidados nas 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 
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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 Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 187, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / TEORIA DA COMPUTAÇÃO / COMPUTABILIDADE E MODELOS 
DE COMPUTAÇÃO / LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS / ANÁLISE DE ALGORITMOS E 
COMPLEXIDADE DE COMPUTAÇÃO E LÓGICAS E SEMÂNTICA DE PROGRAMAS: Linguagens de 
Programação; Paradigmas de Linguagens de Programação; Programação em Lógica (Resolução SLD, 
Árvores de Prova, Negação em Prolog, Estruturas de dados em Prolog); Noções de Programação Funcional 
(Sistema de tipos, inferência de tipos, polimorfismo, casamento de padrões, funções de ordem superior, 
aplicação parcial, listas e list compreension, tipos de dados algébricos) Estruturas de Dados e Algoritmos; 
Pilhas, Filas, Listas; Árvores (Binárias, AVL, B e B+);Tabelas de Hash; Indexação; Ordenação em memória 
primária e secundária; Teoria da Computação: Lógica de Primeira Ordem; Demonstração de Teoremas; 
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Análise de Algoritmos; Relações de Recorrência; Autômatos Finitos Determinísticos e Não Determinísticos; 
Expressões Regulares; Autômatos de Pilha e Gramáticas Livres de Contexto; Máquinas de Turing e suas 
variações; Noções de Decidibilidade (problemas indecidíveis, redução de problemas); Intratabilidade 
(problemas NP-completo, redução de problemas). Bibliografia Recomendada: SEBESTA, Robert. Conceitos 
de Linguagens de Programação, Editora Bookman, 5a edição; BRATKO, Ivan. Prolog – Programming For 
Artificial Intelligence, Addison Wesley,  3a edição; NILSON, Ulf; Maluszynski, Jan. Logic, Programming and 
Prolog, John Wiley & Sons, 2a edição; HUTTON, Graham; Programming in Haskell, Cambridge University 
Press, 1a edição; THOMPSON, Simon. Haskell: The Craft of Functional Programming, Addison Wesley, 2a 
edição; SULLIVAN, Brian O'; GOERZEN, John; STEWART, Don. Real World Haskell, O' Really, 1a edição; 
GRAHAM, Ronald L.; KNUTH, Donald E.; PATASHNIK, Oren. Matemática Concreta: Fundamentos 
Matemáticos para a Ciência da Computação, LTC, 2a edição;  GERSTING, Judith L. Fundamentos 
Matemáticos para a Ciência da Computação, LTC, 3a edição; CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles 
E.; STEIN, Clifford; RIVEST, Ronald L; VIEIRA, Newton J. Introdução aos Fundamentos da Computação: 
Linguagens e Máquinas. Thomson, 1a edição; HOPCROFT, John E.; MOTWANI, Rajeev; ULLMAN, Jeffrey 
D. Introdução a Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação. Campus, 1a edição; VELLEMAN, Daniel 
J. How to Prove It: A structured approach. Cambridge University Press; ZIVIANI, Nivio. Projeto de 
Algoritmos com Implementações em Java e C++, Thomson Learning, 1a edição; DROZDEK, Adam. 
Estruturas de Dados e Algoritmos em C++. Thomson Pioneira. 
 

EDITAL PROAD Nº 188, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
A Chefe da Área de Desenvolvimento 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  Ciência da Computação / Metodologia e Técnicas da 
Computação / Pesquisa  Operacional. 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$ 4.442,60 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e 
sessenta centavos) sendo: Vencimento Básico (VB): R$ 2.001,86 (Dois mil e um reais e oitenta e seis 
centavos); Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.034.12 (Hum mil e trinta e quatro 
reais e doze centavos); Retribuição por Titulação (RT): R$ 1.406,62 (Hum mil, quatrocentos e seis reais e 
sessenta e dois 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, 
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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 23/12/2009 até às 16 horas do dia 29/01/2010. 
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 Exatas e 
Aplicadas/UFOP Rua 37, nº 115, Bairro Loanda CEP 35931-026, João Monlevade – MG Correio eletrônico: 
secretaria@decea.br Telefone: (31) 3852- 8709 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$ 88,00 (Oitenta e oito reais), utilizando o boleto 
disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 29/01/2010, 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 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 
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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 Ciência da 
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Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação ou Informática, obtidos na forma da lei 
ou revalidados nas áreas de conhecimento especificadas no Edital. 7.1.1 Caso haja dúvidas ou o título 
apresentado no ato da posse tenha sido obtido após a emissão do Parecer Final da Comissão Examinadora 
e, por isso, não tenha sido por ela examinado, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas poderá solicitar, 
antes de proceder à posse, uma manifestação formal da Assembléia do Departamento de destinação, 
quanto à pertinência do título apresentado em relação à área do concurso. 7.1.2 O candidato que não 
possuir a graduação ou a titulação mínima na área do conhecimento especificada no Edital de abertura do 
Concurso, mas possuir titulação de pós-graduação “stricto sensu” hierarquicamente superior e pertinente à 
área de conhecimento, terá sua posse aceita. 7.2. Além do disposto no item 7.1, o candidato aprovado e 
nomeado deverá: 7.21 Estar quite com os cofres públicos: 7.2.2 Não ter sido demitido do Serviço Público 
Federal, enquanto ocupante de cargo efetivo ou em comissão nos últimos 05 (cinco) anos, contados da 
data da publicação do ato penalizador, decorrente das seguintes infrações: 7.2.2.1 Valer-se do cargo para 
lograr proveito pessoal ou de outrem. 7.2.2.2 Praticar advocacia administrativa. 7.2.3 Não poderá retornar 
ao Serviço Público Federal o servidor que for demitido ou o servidor que foi destituído do cargo em 
comissão, nas seguintes hipóteses: 7.2.3.1 Crime contra a administração pública. 7.2.3.2 Improbidade 
administrativa. 7.2.3.3 Aplicação irregular de dinheiro público. 7.2.3.4 Lesão aos cofres públicos e 
dilapidação do patrimônio nacional. 7.2.3.5 Corrupção. 7.2.4 Não acumular cargos, empregos e funções 
públicas e não perceber proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de cargos, exceto 
aqueles permitidos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, com nova redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 34/2001, assegurada a hipótese de opção nos termos da lei, dentro do prazo 
para a posse, determinado no § 1º do artigo 13 da Lei nº 8.112/90. 7.2.5 Gozar dos direitos políticos e estar 
em dia com as obrigações eleitorais e militares. 7.2.6 Possuir a escolaridade exigida para o cargo e registro 
no Conselho competente, se exigido, bem como estar inteiramente quite com as demais exigências legais 
do órgão fiscalizador e demais exigências de habilitação para o exercício do cargo. 7.2.7 Possuir Carteira 
de Identidade, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP. 7.2.8 Outras exigências estabelecidas em lei poderão 
ser solicitadas para o desempenho das atribuições do cargo. 7.2.9 Somente poderá ser empossado o 
candidato aprovado que for julgado apto física e mentalmente pela Junta Médica Oficial da Instituição, para 
o exercício do cargo. 7.2.10 O candidato aprovado será convocado para a posse, que deverá ocorrer no 
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de sua nomeação. O não 
pronunciamento do convocado no prazo estipulado obrigará a Instituição a tornar sem efeito a portaria de 
nomeação, convocando o próximo candidato classificado. 7.2.11 No ato da posse o candidato aprovado 
deverá apresentar os documentos para efetivação constantes no site: www.ufop.br, link concursos 
públicos/documentos para efetivação. 7.2.12 A posse dos candidatos classificados e nomeados observará o 
limite de vagas estabelecido no presente Edital, exceto se a ampliação desse limite for autorizada pelo 
órgão competente para tal fim. 7.2.13 O candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito, 
nos termos do artigo 41, “caput” da Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19/1998, a estágio probatório, durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão 
avaliados por comissão competente para tal fim. 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 8.1 A aprovação no 
concurso assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização desse ato 
condicionada à observância das disposições legais, orçamentárias e financeiras pertinentes, bem como à 
rigorosa ordem de classificação, ao prazo de validade do concurso e à apresentação da documentação 
exigida em lei. 8.2 O candidato aprovado, quando convocado para nomeação, poderá optar pela desistência 
definitiva da vaga ou ser colocado ao final da lista de classificados, para posterior convocação, devendo 
assinar documento neste sentido, dentro do prazo de 05 (cinco) dias. 8.3 É de responsabilidade do candidato 
aprovado no concurso manter 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 
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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 Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 188, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO / PESQUISA 
OPERACIONAL. PROGRAMA: Metodologia e Técnicas da Computação(Resolução de Problemas: espaço 
de estados, redução de problemas, métodos de busca, pesquisa em espaço de soluções; Sistemas 
Baseados em Conhecimento: Representação do Conhecimento X Inferência, Árvores de discriminação; 
Agentes Inteligentes: definição, arquitetura, sistemas multi-agentes; Lógica de Primeira Ordem: sintaxe, 
semântica e inferência; Raciocínio incerto: Lógica Fuzzy, Redes Baysianas; Redes Neurais Artificiais: 
características, aplicações, reconhecimento de padrões; Sistemas Especialistas: Fundamentos, 
Classificação e Aplicações; Aprendizagem Automática: Teoria da inferência indutiva, Espaço de versões, 
Árvore de decisão indutiva; Planejamento: conceitos básicos, planejamento hierárquico, estratégia do 
menor comprometimento, planejamento com informação incompleta); Pesquisa Operacional(Modelagem de 
problemas em Pesquisa Operacional. Princípios do processo de modelagem. Classificação de modelos. 
Exemplos de modelos. Modelos de Programação Linear. Características dos modelos de Programação 
Linear. Passos para a formulação de um PPL. Exemplos de modelagem matemática de PPLs. Forma 
padrão de um PPL; Fundamentação teórica do Simplex. Introdução. Caracterização do conjunto de 
soluções viáveis. Caracterização de vértice. Existência de vértice ótimo; O algoritmo Simplex. Introdução. 
Redução do PPL à forma canônica. Determinação de uma nova solução básica viável. Determinação de 
uma solução básica viável inicial. Interpretação geométrica do Simplex; Introdução aos Métodos 
aproximados ou heurísticos: justificativa de uso a problemas de otimização combinatória, noção de 
vizinhança, movimento, métodos de busca local: Método de descida e suas variantes; Algoritmos 
metaheurísticos ou heurísticas inteligentes: Simulated Annealing, Busca Tabu, Algoritmos Genéticos; 
Aplicações de hemetaheurísticas a problemas clássicos de otimização combinatória: Problema do Caixeiro 
Viajante, Problema da Mochila, Problemas de roteamento de veículos) Bibliografia Recomendada: STUART 
RUSSEL & PETER NORVIG: Inteligência Artificial. Ed. Campus, 2003; LUGER, G. F.: Inteligência Artificial – 
Estruturas e Estratégias para a Solução de Problemas Complexos. Ed. Bookman, 2004; BARR, A.; 
FEINGENBAUM, E.A.; COHEN, P.R.: The Handbook of Artificial Inteligence.  Vol. I,II,II e IV. Ed. Addison-



           

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 19 - Nº 48             23 de dezembro de 2009                                        

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

 

 

Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica 
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração – Centro de Convergência, Campus do Morro do Cruzeiro 

Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

Página 70 de 89 

Wesley, Reading, 1989; ARENALES, M; ARMENTANO, V; MORABITO, R; YANASSI, H: Pesquisa 
Operacional. Editora Campus, Rio de Janeiro, 2007; GOLDBARG, M.C. e LUNA, H.P.L. Otimização 
Combinatória e Programação Linear: Modelos e Algoritmos. Editora Campus, 2ª edição, Rio de Janeiro, 
2005; NEMHAUSER, G.L. & WOLSEY, L.A. Integer and Combinatorial Optimization. Ed. John Wiley & 
Sons, New York, 1988; CHRISTOS H. PAPADIMITRIOU & KENNETH STEIGLITZ. Combinatorial 
optimization: Algorithms and Complexity. Dover Publications, Inc. Mineola, New York, 1982; ANSARI, 
NIRWAN & HOU, E. Computational Intelligence for Optimization. Kluwer Academic Publishers, 1997; 
REEVES, C.R. Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems. Blackwell Scientif Publications, 
1993; BROWN, D.E and SCHERER, W.T. Intelligent Scheduling Systems. Kluwer Academic Publishers, 
1995. 
 

EDITAL PROAD Nº 189, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
A Chefe da Área de Desenvolvimento 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  Engenharia de Produção / Planejamento Projeto e 
Controle de Sistemas de Produção e Pesquisa Operacional. 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$ 4.442,60 (Quatro mil, quatrocentos e 
quarenta e dois reais e sessenta centavos) sendo: Vencimento Básico (VB): R$ 2.001,86 (Dois mil e um 
reais e oitenta e seis centavos); Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.034.12 
(Hum mil e trinta e quatro reais e doze centavos); Retribuição por Titulação (RT): R$ 1.406,62 (Hum mil, 
quatrocentos e seis reais e sessenta e dois 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 
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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 23/12/2009 
até às 16 horas do dia 29/01/2010.  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 Exatas e Aplicadas/UFOP Rua 37, nº 115, Bairro Loanda CEP 35931-026, João Monlevade – MG 
Correio eletrônico: secretaria@decea.br Telefone: (31) 3852- 8709 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$ 88,00 (Oitenta e oito reais), 
utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 
29/01/2010, 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 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 
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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 
de Produção, 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. 
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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 
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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 
Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 189, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / PLANEJAMENTO PROJETO E CONTROLE DE SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO E PESQUISA OPERACIONAL. PROGRAMA: 1)  Gestão de estoques 2) Sequenciamento da 
Produção 3) Planejamento de capacidade 4) Roteirização de Veículos 5) Localização de Instalações 6) 
Confiabilidade e Manutenção industrial 7) Modelos de Previsão de Demanda 8) Balanceamento de Linha de 
Montagem 9) Modelagem de fluxo de produção e de materiais 10) Aplicação de teoria das filas à gestão da 
Produção 11) Aplicação de simulação à gestão da Produção 12) Modelos quantitativos para arranjo físico e 
leiaute. 
 

EDITAL PROAD Nº 190, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
A Chefe da Área de Desenvolvimento 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 Geologia Econômica / Pesquisa Mineral / Mapeamento 
Geológico.1.3 O candidato aprovado e nomeado será lotado no Departamento de Geologia da Escola de 
Minas/UFOP. 1.4 O regime de trabalho é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. O candidato 
deverá ter disponibilidade para exercer suas atividades inclusive no período noturno. 1.5 A remuneração é 
de R$ 4.442,60 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) sendo: Vencimento 
Básico (VB): R$ 2.001,86 (Dois mil e um reais e oitenta e seis centavos); Gratificação Específica do 
Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.034.12 (Hum mil e trinta e quatro reais e doze centavos); Retribuição 
por Titulação (RT): R$ 1.406,62 (Hum mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e dois 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 
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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 23/12/2009 até às 16 horas do dia 12/02/2010. 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 da Diretoria da Escola de Minas/UFOP Campus Morro do 
Cruzeiro CEP 35400-000, Ouro Preto – MG Correio eletrônico: em@em.ufop.br Telefones: (31) 3559-
1529/1600 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$ 88,00 (Oitenta e oito reais), utilizando o boleto disponibilizado. 2.3.2 O pagamento 
da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 12/02/2010, 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 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 
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de cinco horas, sendo que durante a primeira hora após o início, será permitida a consulta a material 
bibliográfico de domínio público e a anotação em papel previamente distribuído e rubricado pela Comissão 
Examinadora. 3.1.4 As anotações, efetuadas durante o período de consulta, poderão ser utilizadas no 
decorrer da prova, e deverão ser anexadas ao texto final.  3.1.5 A prova será realizada de forma manuscrita 
e à tinta. 3.1.6 As provas entregues pelos candidatos dentro do prazo estabelecido no item 3.1.3, exceto 
quando a leitura da prova for efetivada logo após o seu término, serão colocadas em envelopes individuais, 
lacrados e rubricados por todos os membros da Comissão Examinadora, permanecendo guardados sob a 
responsabilidade do Presidente da Comissão; 3.1.7 O candidato fará a leitura de sua prova escrita em ato 
público fiscalizado pelo candidato imediato na ordem de inscrição, cabendo ao primeiro fiscalizar o último. 
3.2 Prova  Didática Será realizada obedecendo-se aos seguintes procedimentos: 3.2.1 Será pública, com 
duração de quarenta e cinco a cinquenta e cinco minutos. 3.2.2 A não observância do tempo previsto no 
item 3.2.1. deste edital poderá afetar a nota a ser atribuída ao candidato, tendo efeito meramente 
classificatório. 3.2.3 Da relação de pontos organizada pela Comissão Examinadora, será sorteado um ponto 
único para todos os candidatos vinte e quatro horas antes do início da primeira apresentação. 3.2.4 No 
decorrer do período de vinte e quatro horas entre o sorteio do ponto e o início da Prova Didática, não se 
realizará nenhum ato ou Prova do Concurso que envolva a presença dos candidatos. 3.2.5 Os candidatos 
somente poderão acompanhar as apresentações posteriores à dele. 3.2.6 Haverá gravação da prova 
didática. 3.2.7 A ordem de apresentação dos candidatos será definida por sorteio, realizado ao final de cada 
apresentação. 3.2.8 O horário de início e de término da Prova Didática de cada candidato deverá ser 
consignado em ata. 3.2.9 Todos os sorteios deverão ser realizados de forma pública. 3.3 Exame de Títulos 
e Currículo Deverá ser realizado como etapa posterior à prova de conhecimentos e somente serão 
examinados os títulos e currículos dos candidatos aprovados nas etapas anteriores. 3.3.1 No dia 
determinado para a realização da prova escrita, o candidato deverá entregar à Comissão Examinadora 01 
(uma) cópia do Documento Oficial de Identidade, e, em envelope identificado e lacrado, toda a sua 
documentação para o exame de títulos e currículos, sendo indispensáveis: 3.3.1.1 Currículo Lattes em uma 
via; 3.3.1.2 Documentação comprobatória dos títulos e um exemplar de cada um dos trabalhos publicados, 
de acordo com a ordem de apresentação no Currículo; 3.3.2 É vedado à Comissão Examinadora receber 
documentação em momento diferente do estipulado no item 3.3.1 deste edital. 3.3.3  Admitir-se-ão como 
Títulos: 3.3.3.1 graus e títulos acadêmicos; 3.3.3.2 atividades docentes, científicas, literárias, artísticas e 
profissionais; 3.3.3.3 funções acadêmicas, acadêmico-administrativas e profissionais; 3.3.3.4 produção 
técnica, científica, literária ou artística. 4. DA HABILITAÇÃO E DA AVALIAÇÃO 4.1 Considerar-se-ão 
habilitados os candidatos que alcançarem média final mínima sete, na escala de zero a dez, em cada uma 
das provas, exceto naquelas meramente classificatórias. 4.2 Os candidatos habilitados serão classificados 
pela média final, em ordem decrescente, de modo que o candidato com maior média ocupará o primeiro 
lugar. 4.3 Ocorrendo empate, dar-se-á preferência, para fins de classificação, nesta ordem, ao candidato de 
maior idade, ao que tiver obtido a nota final mais alta na Prova Didática, na Prova Escrita e no Exame dos 
Títulos e Currículo. 4.4 O resultado final do Concurso, com a relação dos aprovados e sua respectiva 
classificação, e dos inabilitados, será proclamado pelo Presidente da Comissão Examinadora, 
imediatamente após a conclusão dos trabalhos referidos. 5 DA HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO 
CONCURSO 5.1 O parecer da Comissão Examinadora será submetido ao Conselho Departamental da 
Unidade, só podendo ser recusado pelo voto de, no mínimo, dois terços do total dos seus membros, em 
votação por escrutínio secreto. 5.1.1 Em caso de recusa do parecer final, será anulado todo o processo e, 
no prazo de trinta dias, abertas novas inscrições. 5.1.2 Das decisões do Conselho Departamental, incluindo 
o resultado do concurso, serão informados todos os candidatos, através de Edital publicado na página da 
Universidade na internet. 5.2 Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão homologar o resultado 
final do Concurso. 5.3 O prazo de validade do concurso é de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, 
contado a partir da data da publicação da homologação do concurso no DOU. 6. DO RECURSO E SEU 
JULGAMENTO 6.1 Do resultado do Concurso, caberá, no prazo de dez dias, contados da data de sua 
aprovação pelo Conselho Departamental da Unidade, recurso exclusivamente de nulidade, sob estrita 
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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 Ciências Naturais ou Geologia, 
obtido na forma da lei ou revalidado em uma das áreas de conhecimento especificadas no  Edital. 7.1.1 
Caso haja dúvidas ou o título apresentado no ato da posse tenha sido obtido após a emissão do Parecer 
Final da Comissão Examinadora e, por isso, não tenha sido por ela examinado, a Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas poderá solicitar, antes de proceder à posse, uma manifestação formal da Assembléia do 
Departamento de destinação, quanto à pertinência do título apresentado em relação à área do concurso. 
7.1.2 O candidato que não possuir a graduação ou a titulação mínima na área do conhecimento 
especificada no Edital de abertura do Concurso, mas possuir titulação de pós-graduação “stricto sensu” 
hierarquicamente superior e pertinente à área de conhecimento, terá sua posse aceita. 7.2. Além do 
disposto no item 7.1, o candidato aprovado e nomeado deverá: 7.21 Estar quite com os cofres públicos: 
7.2.2 Não ter sido demitido do Serviço Público Federal, enquanto ocupante de cargo efetivo ou em 
comissão nos últimos 05 (cinco) anos, contados da data da publicação do ato penalizador, decorrente das 
seguintes infrações: 7.2.2.1 Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem. 7.2.2.2 Praticar 
advocacia administrativa. 7.2.3 Não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que for demitido 
ou o servidor que foi destituído do cargo em comissão, nas seguintes hipóteses: 7.2.3.1 Crime contra a 
administração pública. 7.2.3.2 Improbidade administrativa. 7.2.3.3 Aplicação irregular de dinheiro público. 
7.2.3.4 Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 7.2.3.5 Corrupção. 7.2.4 Não 
acumular cargos, empregos e funções públicas e não perceber proventos de aposentadoria que 
caracterizem acumulação ilícita de cargos, exceto aqueles permitidos no inciso XVI do artigo 37 da 
Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 34/2001, assegurada a 
hipótese de opção nos termos da lei, dentro do prazo para a posse, determinado no § 1º do artigo 13 da Lei 
nº 8.112/90. 7.2.5 Gozar dos direitos políticos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 7.2.6 
Possuir a escolaridade exigida para o cargo e registro no Conselho competente, se exigido, bem como 
estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e demais exigências de 
habilitação para o exercício do cargo. 7.2.7 Possuir Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, PIS ou 
PASEP. 7.2.8 Outras exigências estabelecidas em lei poderão ser solicitadas para o desempenho das 
atribuições do cargo. 7.2.9 Somente poderá ser empossado o candidato aprovado que for julgado apto 
física e mentalmente pela Junta Médica Oficial da Instituição, para o exercício do cargo. 7.2.10 O candidato 
aprovado será convocado para a posse, que deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação do ato de sua nomeação. O não pronunciamento do convocado no prazo estipulado 
obrigará a Instituição a tornar sem efeito a portaria de nomeação, convocando o próximo candidato 
classificado. 7.2.11 No ato da posse o candidato aprovado deverá apresentar os documentos para 
efetivação constantes no site: www.ufop.br, link concursos públicos/documentos para efetivação. 7.2.12 A 
posse dos candidatos classificados e nomeados observará o limite de vagas estabelecido no presente 
Edital, exceto se a ampliação desse limite for autorizada pelo órgão competente para tal fim. 7.2.13 O 
candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito, nos termos do artigo 41, “caput” da 
Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, a estágio probatório, 
durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão avaliados por comissão competente 
para tal fim. 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 8.1 A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa 
de direito à nomeação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições 
legais, orçamentárias e financeiras pertinentes, bem como à rigorosa ordem de classificação, ao prazo de 
validade do concurso e à apresentação da documentação exigida em lei. 8.2 O candidato aprovado, quando 
convocado para nomeação, poderá optar pela desistência definitiva da vaga ou ser colocado ao final da lista 
de classificados, para posterior convocação, devendo assinar documento neste sentido, dentro do prazo de 
05 (cinco) dias. 8.3 É de responsabilidade do candidato aprovado no concurso manter atualizado na UFOP 
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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 
Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 190, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: GEOLOGIA ECONÔMICA / PESQUISA MINERAL / MAPEAMENTO GEOLÓGICO. PROGRAMA: 1. 
Principais teorias sobre gênese dos depósitos minerais; 2. Depósitos minerais supergênicos, de 
concentração residual e mecânica. Exemplos brasileiros; 3. Depósitos minerais sedimentares, sedex e 
vulcanogênicos. Exemplos brasileiros; 4. Depósitos minerais de filiação magmática máfica-ultramáfica. 
Exemplos brasileiros; 5. Depósitos minerais associados a rochas alcalinas. Exemplos brasileiros; 6. 
Depósitos minerais de filiação magmática granítica. Exemplos brasileiros; 7. Depósitos minerais associados 
a processos de metamorfismo, deformação e circulação de fluidos. Exemplos brasileiros; 8. Gênese e 
controles dos depósitos minerais do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais; 9. A tectônica de placas e a 
distribuição dos depósitos minerais. LISTA BIBLIOGRÁFICA: 1. BATEMAN, A.M. 1986. Yacimientos 
Minerales de Rendimiento Económico. Trad. José Luis Amoros. Barcelona:Omega, 975p; 2. BIONDI, J.C. 
2003. Processos metalogenéticos e os depósitos minerais brasileiros. São Paulo: Oficina de textos, 528p; 3. 
DARDENNE, M.A. & SHOBBENHAUS, C. 2001. Metalogênese do Brasil. Brasília:Ed. Univ. de Brasília, 
392p; 4. EVANS, A.M. 1993. Ore Geology and Industrial Minerals: na introduction. Oxford: Blackwell Sci. 
Pub., 389p; 5. GILBERT, J.M. & PARK, C.F. 1986. The Geology of Ore Deposits. USA: W.H.Freeman and 
Company; 6. KEAREY, P. & VINE, F.J. 1996. Global Tectonics. Oxford: Blackwell Sci. Pub. 333p; 7. 
SAWKINS, F.J.Jr. 1990. Metal Deposits in relation to Plate Tectonics. Berlin: Springer-verlag, 461p; 8. 
SCHOBBENHAUS C. & COELHO, C.E.S. 1986. Principais Depósitos Minerais do Brasil. Brasília: DNPM-
CVRD, vol. 1,2,3 e 4. 
 

EDITAL PROAD Nº 191, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
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A Chefe da Área de Desenvolvimento 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 Mineralogia / Gemologia. 1.3 O candidato aprovado e 
nomeado será lotado no Departamento de Geologia da Escola de Minas/UFOP.  1.4 O regime de trabalho é 
de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. O candidato deverá ter disponibilidade para exercer suas 
atividades inclusive no período noturno. 1.5 A remuneração é de R$ 4.442,60 (Quatro mil, quatrocentos e 
quarenta e dois reais e sessenta centavos) sendo: Vencimento Básico (VB): R$ 2.001,86 (Dois mil e um 
reais e oitenta e seis centavos); Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.034.12 
(Hum mil e trinta e quatro reais e doze centavos); Retribuição por Titulação (RT): R$ 1.406,62 (Hum mil, 
quatrocentos e seis reais e sessenta e dois 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 23/12/2009 
até às 16 horas do dia 12/02/2010. 2.2.2 O candidato interessado em obter isenção da taxa de inscrição 
deverá requerê-la à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) por meio de formulário próprio disponível 
nessa Coordenadoria e no sítio da UFOP, no link, concurso público até, no máximo, 15 (quinze) dias antes 
do término do período de inscrição, indicando o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo 
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Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como uma Declaração de que é membro 
de família de baixa renda (formulário também disponível na CGP e no sítio da UFOP) O deferimento ou não 
do requerimento será divulgado na página da UFOP na “internet” até, no máximo, 05 (cinco) dias antes do 
término do período de inscrição. 2.2.3 Informações sobre o concurso: Secretaria da Diretoria da Escola de 
Minas/UFOP Campus Morro do Cruzeiro CEP 35400-000, Ouro Preto – MG Correio eletrônico: 
em@em.ufop.br Telefones: (31) 3559-1529/1600 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$ 88,00 (Oitenta e oito reais), utilizando o boleto 
disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 12/02/2010, 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 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 e 
Prova Prática), 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 Prova Prática 3.3.1- Terá natureza, forma e duração estabelecidas pela 
Comissão Examinadora; 3.3.2 - O tempo decorrido entre o sorteio do ponto e o início da prova deverá ser 
igual para todos os candidatos; 3.3.3- A critério da Comissão Examinadora será dado um prazo de trinta 
minutos para que cada candidato redija um relatório escrito sobre o trabalho realizado. 3.4 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. 3.4.1 No dia 
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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:  3.4.1.1 Currículo Lattes em uma 
via; 3.4.1.2 Documentação comprobatória dos títulos e um exemplar de cada um dos trabalhos publicados, 
de acordo com a ordem de apresentação no Currículo; 3.4.2  É vedado à Comissão Examinadora receber 
documentação em momento diferente do estipulado no item 3.4.1 deste edital. 3.4.3  Admitir-se-ão como 
Títulos: 3.4.3.1 graus e títulos acadêmicos; 3.4.3.2 atividades docentes, científicas, literárias, artísticas e 
profissionais; 3.4.3.3 funções acadêmicas, acadêmico-administrativas e profissionais; 3.4.3.4  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, no Exame dos 
Títulos e Currículo, na Prova Prática e no Projeto de Pesquisa. 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 Ciências 
Naturais ou Geologia, 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 
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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, 
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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 
Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 191, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: MINERALOGIA / GEMOLOGIA. PONTOS PARA AULA DIDÁTICA e PROVA ESCRITA: 
Propriedades físicas dos minerais e sua aplicação na gemologia; A cristalografia e sua correlação com a 
gemologia; Mineralogia de silicatos e sua aplicação na gemologia; Mineralogia de óxidos e sua aplicação na 
gemologia; Mineralogia de carbonatos / sulfetos e sua aplicação na gemologia; O diamante: sua 
mineralogia e o mineral-gema; Técnicas de análise mineralógica / gemológica; Geologia dos pegmatitos; 
Geologia do diamante; Inclusões cristalinas e fluidas e seus aspectos gemológicos. PONTOS PARA A 
PROVA PRÁTICA: Identificação macroscópica e microscópica de minerais. Identificação de gemas 
(naturais, sintéticas e artificiais) utilizando-se de equipamentos gemológicos. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
Anderson B.W. 1984. A identificação das gemas. Rio de Janeiro. Ao Livro Técnico. 460p; Buerger M.J. 
1978. Elementary Crystallography: an introduction to the fundamental geometrical features of crystals. 
Mass, Cambridge, 528 pp; Erlich E.I. & Hausel W.D. 2002. Diamond Deposits: Origin, Exploration, and 
History of Discovery. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration. 392p; Hurlbut Jr. C.S. & Switzer G.S. 
1980. Gemologia. Barcelona, Omega. 243p; Klein C. & Hurlbut Jr. C.S. 1993. Manual of Mineralogy. 21. ed. 
New York, John Wiley & Sons. 681p; London D. 2008. Pegmatites. The Canadian Mineralogist. Special 
publications 10. Mineralogical Association of Canada. 347p; Schumann W. 2002. Gemas do Mundo. 9. ed. 
Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico. p. 280; Verena P.T. 1986. Diamond grading ABC: Handbook for diamond 
grading. 8. ed. English Translation E. Stern, Worldwide for the English Edition: Rubin + Son, New York. 
271p; Webster R. 1980. Gems; their sources, description and identification. 3. ed. London, Butterworths. 
938p; Wenk H. R. 
 

EDITAL PROAD Nº 192, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
A Chefe da Área de Desenvolvimento 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 Sensoriamento Remoto. 1.3 O candidato aprovado e 
nomeado será lotado no Departamento de Geologia da Escola de Minas/UFOP. 1.4 O regime de trabalho é 
de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. O candidato deverá ter disponibilidade para exercer suas 
atividades inclusive no período noturno.1.5 A remuneração é de R$ 4.442,60 (Quatro mil, quatrocentos e 
quarenta e dois reais e sessenta centavos) sendo: Vencimento Básico (VB): R$ 2.001,86 (Dois mil e um 
reais e oitenta e seis centavos); Gratificação Específica do Magistério Superior (GEMAS): R$ 1.034.12 
(Hum mil e trinta e quatro reais e doze centavos); Retribuição por Titulação (RT): R$ 1.406,62 (Hum mil, 
quatrocentos e seis reais e sessenta e dois 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 
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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 23/12/2009 
até às 16 horas do dia 12/02/2010. 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 da Diretoria da Escola de 
Minas/UFOP Campus Morro do Cruzeiro CEP 35400-000, Ouro Preto – MG Correio eletrônico: 
em@em.ufop.br Telefones: (31) 3559-1529/1600  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$ 88,00 (Oitenta e oito reais), utilizando o boleto 
disponibilizado. 2.3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 12/02/2010, 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 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 
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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, 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. 
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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 Ciências 
Naturais ou Geologia, obtido na forma da lei ou revalidado em uma das áreas de conhecimento 
especificadas no Edital. 7.1.1 Caso haja dúvidas ou o título apresentado no ato da posse tenha sido obtido 
após a emissão do Parecer Final da Comissão Examinadora e, por isso, não tenha sido por ela examinado, 
a Coordenadoria de Gestão de Pessoas poderá solicitar, antes de proceder à posse, uma manifestação 
formal da Assembléia do Departamento de destinação, quanto à pertinência do título apresentado em 
relação à área do concurso. 7.1.2 O candidato que não possuir a graduação ou a titulação mínima na área 
do conhecimento especificada no Edital de abertura do Concurso, mas possuir titulação de pós-graduação 
“stricto sensu” hierarquicamente superior e pertinente à área de conhecimento, terá sua posse aceita. 7.2. 
Além do disposto no item 7.1, o candidato aprovado e nomeado deverá: 7.21 Estar quite com os cofres 
públicos: 7.2.2 Não ter sido demitido do Serviço Público Federal, enquanto ocupante de cargo efetivo ou em 
comissão nos últimos 05 (cinco) anos, contados da data da publicação do ato penalizador, decorrente das 
seguintes infrações: 7.2.2.1 Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem. 7.2.2.2 Praticar 
advocacia administrativa. 7.2.3 Não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que for demitido 
ou o servidor que foi destituído do cargo em comissão, nas seguintes hipóteses: 7.2.3.1 Crime contra a 
administração pública. 7.2.3.2 Improbidade administrativa. 7.2.3.3 Aplicação irregular de dinheiro público. 
7.2.3.4 Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 7.2.3.5 Corrupção. 7.2.4 Não 
acumular cargos, empregos e funções públicas e não perceber proventos de aposentadoria que 
caracterizem acumulação ilícita de cargos, exceto aqueles permitidos no inciso XVI do artigo 37 da 
Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 34/2001, assegurada a 
hipótese de opção nos termos da lei, dentro do prazo para a posse, determinado no § 1º do artigo 13 da Lei 
nº 8.112/90. 7.2.5 Gozar dos direitos políticos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 7.2.6 
Possuir a escolaridade exigida para o cargo e registro no Conselho competente, se exigido, bem como 
estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e demais exigências de 
habilitação para o exercício do cargo. 7.2.7 Possuir Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, PIS ou 
PASEP. 7.2.8 Outras exigências estabelecidas em lei poderão ser solicitadas para o desempenho das 
atribuições do cargo. 7.2.9 Somente poderá ser empossado o candidato aprovado que for julgado apto 
física e mentalmente pela Junta Médica Oficial da Instituição, para o exercício do cargo. 7.2.10 O candidato 
aprovado será convocado para a posse, que deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação do ato de sua nomeação. O não pronunciamento do convocado no prazo estipulado 
obrigará a Instituição a tornar sem efeito a portaria de nomeação, convocando o próximo candidato 
classificado. 7.2.11 No ato da posse o candidato aprovado deverá apresentar os documentos para 
efetivação constantes no site: www.ufop.br, link concursos públicos/documentos para efetivação. 7.2.12 A 
posse dos candidatos classificados e nomeados observará o limite de vagas estabelecido no presente 
Edital, exceto se a ampliação desse limite for autorizada pelo órgão competente para tal fim. 7.2.13 O 
candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito, nos termos do artigo 41, “caput” da 
Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, a estágio probatório, 
durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão avaliados por comissão competente 
para tal fim. 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 8.1 A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa 
de direito à nomeação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições 
legais, orçamentárias e financeiras pertinentes, bem como à rigorosa ordem de classificação, ao prazo de 
validade do concurso e à apresentação da documentação exigida em lei. 8.2 O candidato aprovado, quando 
convocado para nomeação, poderá optar pela desistência definitiva da vaga ou ser colocado ao final da lista 
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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 
Desenvolvimento de Pessoal 
 

ANEXO AO EDITAL PROAD Nº 192, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
ÁREA: SENSORIAMENTO REMOTO. PROGRAMA: Processos físicos da interação da radiação 
eletromagnética com a atmosfera e os alvos terrestres; Integração de dados de sensoriamento remoto e 
geofísicos na pesquisa geológica; Sistemas de Posicionamento Global por satélite e seu uso nas 
geociências; Métodos de interpretação geológica-estrutural com fotos aéreas e imagens multiespectrais; 
Interpretação geológica-estrutural de imagens SRTM; Aplicações de técnicas de processamento de 
imagens digitais de sensoriamento remoto na exploração mineral; Cartografia digital aplicada à geologia; 
Sistema gerenciador de banco de dados em Sistemas de Informações Georreferenciadas – SIGs; Tratamento 
e análise espacial de dados geológicos; O uso de imagens de sensoriamento remoto na exploração de 
petróleo. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: AVERY, T.E. &  BERLIN, G.L. - 1994 - Fundamentals of Remote Sensing 
and Airphoto Interpretation, New York, Macmillan Publishing Co., 224 p; CRÓSTA, A. P. - 1992 - 
Processamento Digital de Imagens de Sensoriamento Remoto. UNICAMP, 170 p; DRURY, S.A. -  1987 - 
Image Interpretation in Geology. London, Allen & Unwin, 243 p; FLORENZANO, T.G. – 2008 – 
Geomorfologia conceitos e tecnologias atuais. Oficina de Textos. São Paulo – 318 p; LIMA, M.I.C. - 1995 - 
Introdução à Interpretação Radargeolólgica. IBGE, Manuais Técnicos em Geociências, 3, 124 p; 
LILLESAND T.M. & KIEFER, R.W. – 1994 – Remote Sensing and Iamage Interpretation. Johon Wiley & 
Sons, New York, 750 p; MENESES P.R. & MADEIRA Neto J.S. – 2001 – Sensoriamento Remoto – 
Reflectância de Alvos Naturais.Editora UnB, 229 p; MOREIRA, M.A. – 2005 – Fundamentos do 
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Sensoriamento Remoto e metodologias de aplicação. Editora UFV, Viçosa, 320 p; SABINS, F.F. - 1996 - 
Remote Sensing. Principles and Interpretation. New York, W.H. Freeman and Co., 293 p. 
 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas/CGP 
 

PORTARIA CGP Nº 1.067, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 10670-2009-0; RESOLVE: Conceder a Flávia Aparecida Ribeiro 
Soares, ocupante do cargo de Assistente em Administração, matrícula SIAPE nº 1.041.740, nível de 
classificação D, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 09, do quadro de pessoal Técnico-
Administrativo em Educação desta Universidade, Incentivo à Qualificação a partir de 16/12/2009, no 
percentual de 27% (vinte e sete por cento) Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues Coordenadora de Gestão 
de Pessoas  
 

PORTARIA CGP Nº 1.068, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009 
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 10672-2009-0; RESOLVE: Conceder a Elizângela de Fátima 
Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente em Administração, matrícula SIAPE nº 1.669.435, nível de 
classificação D, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 01, do quadro de pessoal Técnico-
Administrativo em Educação desta Universidade, Incentivo à Qualificação a partir de 14/12/2009, no 
percentual de 27% (vinte e sete por cento) Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues Coordenadora de Gestão 
de Pessoas  
 

Diretoria da Escola de Minas/EM: 
 

PORTARIA Nº 054/2009 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009 
O Diretor da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais e 
considerando a solicitação contida no Memorando DEARQ nº 090/2009  Resolve: Prorrogar pelo prazo de 
60 (trinta) dias, a partir da presente data, os trabalhos da comissão constituída para avaliar o desempenho 
em estágio probatório do servidor  docente Marcelo da Rocha Silveira. Prof. Dr. José Geraldo Arantes de 
Azevedo Brito Diretor da Escola de Minas/UFOP 
 

Instituto de Ciências Biológicas e Exatas/ICEB: 
 

PORTARIA ICEB Nº 071, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de 
suas atribuições legais, considerando: o Artigo 7º da Resolução CUNI nº 760, de 25 de agosto de 2006; o 
Processo nº 8689-2009-0–Progressão Funcional– Professor Classe Associado (Profª. Roseli de Alvarenga 
Corrêa). Resolve: Art. 1º - Instituir Banca Examinadora composta pelos Professores Dra. Dulce Maria Viana 
Mindlin – UFOP,  Dr. José Carlos dos Santos Pires – CEFET/Ouro Preto e Dr. Luciano Miguel Moreira dos 
Santos – CEFET/Ouro Preto, para, sob a presidência do primeiro, avaliar o parecer emitido pela Comissão 
designada pela CPPD/UFOP (Art. 6º da referida Resolução) sobre o desempenho acadêmico de docentes 
dessa Instituição de Ensino Superior, visando a progressão vertical para a Classe de Professor Associado – 
Nível 1, conforme disposto em seu artigo 4º, que instrui a formação da referida Banca segundo disposto no 
parágrafo 2º do artigo 2º da Portaria MEC Nº 07, de 29 de junho de 2006. Prof. Dr. Antônio Claret Soares 
Sabioni Diretor do ICEB 
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PORTARIA ICEB Nº 072, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 
O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de 
suas atribuições legais, considerando: o Artigo 7º da Resolução CUNI nº 760, de 25 de agosto de 2006; o 
Processo nº 8949-2009-0 – Progressão Funcional – Professor Classe Associado (Prof. José Maria Ribeiro 
Neves). Resolve: Art. 1º - Instituir Banca Examinadora composta pelos Professores Dra. Dulce Maria Viana 
Mindlin – UFOP,  Dr. José Carlos dos Santos Pires – CEFET/Ouro Preto e Dr. Luciano Miguel Moreira dos 
Santos – CEFET/Ouro Preto, para, sob a presidência do primeiro, avaliar o parecer emitido pela Comissão 
designada pela CPPD/UFOP (Art. 6º da referida Resolução) sobre o desempenho acadêmico de docentes 
dessa Instituição de Ensino Superior, visando a progressão vertical para a Classe de Professor Associado – 
Nível 1, conforme disposto em seu artigo 4º, que instrui a formação da referida Banca segundo disposto no 
parágrafo 2º do artigo 2º da Portaria MEC Nº 07, de 29 de junho de 2006. Prof. Dr. Antônio Claret Soares 
Sabioni Diretor do ICEB 
 

Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas/ICEA: 
 

PORTARIA ICEA Nº 010, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009 
O Diretor do Campus João Monlevade, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Reitoria 
nº. 420, de 01/09/2009, 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° 5238-2008-0. O Ofício Pessoal do 
Prof. Marcos Henrique Fonseca Ribeiro, de 01 de dezembro de 2009 RESOLVE: Art. 1°- Alterar a 
Comissão de Avaliação Especial, composta pelos servidores - Prof. Marcos Henrique Fonseca Ribeiro 
(indicado pelo Colegiado de Sistemas de Informação), Profª. Shirley da Silva Macedo (indicada pelo 
DECEA), Gilson Moraes Motta (indicado pela CPA), Profª. Lisiane da Silveira Ev (indicada pela CPPD) - que 
passa a ser presidida pela Profª. Shirley da Silva Macedo (indicada pelo DECEA), para avaliar o 
desempenho em estágio probatório do servidor RODRIGO GERALDO RIBEIRO, docente lotado no 
Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas/ICEA/João Monlevade. Art. 2°- Art. 2º - Estabelecer à 
Comissão de Avaliação o prazo de trinta (30) dias, a partir da publicação desta 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. Sérgio Evangelista Silva Diretor do Instituto de 
Ciências Exatas e Aplicadas – Campus João Monlevade 
 

Gerência de Contratos e Convênios: 

CONTRATO REALIZAÇAO EVENTO ENTRE UFOP E FG – apoio na organização e realização do evento 
“IX Congresso Brasileiro de Redes Neurais – Inteligência Computacional. Coord. Agnaldo José da Rocha 
Reis (DECOM). Vigência: 1°/10/2009 a 30/12/2009 (Processo Ufop 9366-2009). 
 
CONTRATO OFERECIMENTO CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENTRE UFOP E FEOP – apoio no 
oferecimento do curso de pós-graduação Lato sensu em Educação ambiental pela UFOP. Coord. Mauro 
Schettino de Souza (DEBIO). Vigência: 1°/11/2009 a 31/12/2010 (Processo Ufop 8120-2004). 
 
CONTRATO OFERECIMENTO CURSO ESPECIALIZAÇÃO ENTRE UFOP E FEOP – apoio no 
oferecimento do curso de pós-graduação Lato sensu em Cultura e Arte Baroca pela UFOP. Coord. Guiomar 
de Grammont (IFAC). Vigência: 11/12/2009 a 31/7/2010 (Processo Ufop 1120-2004). 
 

* Fim da publicação ** 


