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Em cumprimento à Lei nº. 4.965/1966 (Boletim de Serviços) e nos termos da Resolução CUNI nº. 
071/1989, alterada pela Resolução CUNI nº. 824/2007, devidamente regulamentada pela Portaria 
Reitoria nº. 226/2007, a Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto 
torna público o presente Boletim Administrativo ESPECIAL . 
 

 

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

www.transparencia.gov.br 

 
O e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de 
Informações ao Cidadão) permite que 
qualquer pessoa, física ou jurídica, 
encaminhe pedidos de acesso a 
informação para órgãos e entidades do 
Poder Executivo Federal. 
http://www.ufop.br/acessoainformacao 

 
 
 Atos da Pró-Reitoria de Administração - PROAD 
 

EDITAL PROAD Nº. 74/2012  DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012  
 
A Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pesso al (APMP) da Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP) , no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria 
Reitoria nº. 318, de 23 de julho de 2010, 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 1.160, de 05 de outubro de 2010 , 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 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, ainda, o Acordo de Metas nº. 051, firmado em março de 
2008 entre o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação e o Magnífico Reitor da 
UFOP, além das demais normas aplicáveis.  
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2. VAGAS: 

2.1 São objetos deste edital os cargos de Docente do Magistério Superior conforme o quadro a 
seguir: 

QUADRO DE VAGAS 

Classe Nível 
Regime de 

trabalho Vagas 
Venciment
o Básico 

(a) 

Retribuição 
por Titulação 

(b) 
TOTAL (a+b+c) 

1 40h 01 2.402,56 734.62 3.137,18Assistente 
1 40h D.E.* 18 3.181,04 1.656,62 4.837,66

Adjunto 1 40h  01 2.618,61 1.853,39 4.472,00
Adjunto 1 40h D.E.* 06 3.553,46 4.073.56 7.627,02

*DE = Dedicação Exclusiva, nos termos do inciso I, do art. 14, do Decreto nº. 94.664, de 23 de 
julho de 1987 

 
Total de vagas:  26 

 
 

 
2.2. São atividades dos cargos descritos no item anterior: docência de nível superior na área 
do concurso e participação nas atividades de pesquisa, extensão e administração da UFOP. 
 
definidos conforme quadro a seguir: 
 
 

Itens Depto./ 
Unidades Vagas Áreas Classe 

Reg. 
de 

Trab.

Provas Exigidas  
Por Área 

Titulação Exigida 
Para a Posse  

01 

CEDUFOP  
Campus 
Ouro Preto  
 

01 Educação 
Física / 
Biodinâmica 
do Movimento 
Humano  

Adjunto, 
nível 1 

40h 
DE* 

- Escrita e 
Didática (com a 
entrega do plano 
de aula) , todas de 
caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório.  

Título de Graduação 
(Licenciatura ou 
Bacharelado) em 
Educação Física ou 
Esportes e Título de 
Doutor ou Livre-
Docente em 
Educação Física, 
Educação, Ciências 
Biológicas, 
Treinamento  
Esportivo ou 
Esportes. 

02 

DECME/EF 
Campus 
Ouro Preto 

01 Ginecologia e 
Obstetrícia 
(Medicina da 
Mulher) 

Assistente, 
nível 1 

40h  - Escrita e 
Didática todas de 
caráter 
eliminatório. 
- Exame de 

Título de Graduação 
em Medicina e 
(residência médica 
em Ginecologia e 
Obstetrícia 
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Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório.  
 
 
 
 
 
 
 
 

credenciada pelo 
Ministério da 
Educação ou 
Especialização em 
Ginecologia e 
Obstetrícia com título 
de especialista 
emitido pela 
Associação Médica 
Brasileira) e título de 
Mestre em 
Ginecologia e 
Obstetrícia ou em 
diferentes áreas das 
Ciências 
Biomédicas, emitido 
por programa 
credenciado pela 
CAPES.          

 
 

03 

DEDIR/RT 
Campus 
Ouro Preto  
 

01 Direito 
Tributário  

Adjunto, 
nível 1 

40h  - Escrita e 
Didática (com a 
entrega do plano 
de aula) , todas de 
caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório.  

Título de Doutor ou 
Livre-Docente em 
Direito. 

04 
 

DECAT/EM 
Campus 
Ouro Preto  
 

01 Engenharia 
Mecânica / 
Mecânica dos 
Fluídos / 
Hidráulica e 
Pneumática 
Industrial 

Assistente, 
nível 1 

40h 
DE* 

- Escrita e 
Didática  todas de 
caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

Título de Graduação 
em Engenharia 
Mecânica e Título de 
Mestre e ou Doutor 
ou Livre-Docente em 
Engenharia 
Mecânica.  

 
 
 

05 
 
 

DECIV/EM 
Campus 
Ouro Preto 

01 Estruturas / 
Concreto 
Armado 

Adjunto, 
nível 1 

 40h 
DE* 

- Escrita e 
Didática  todas de 
caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 

Título de Graduação 
em Engenharia Civil 
e Título de  Doutor 
ou Livre-Docente em 
Engenharia  Civil ou 
Engenharia  de 
Estruturas. 
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 Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

 
 

06 
 
 

DEPRO/EM 
Campus 
Ouro Preto 
 

01 Engenharia 
de Produção / 
Engenharia 
do Produto / 
Engenharia 
da Qualidade 
/Probabilidade 
Estatística 

Assistente, 
nível 1 

40h 
DE* 

-Escrita, Didática  
e Projeto de 
Pesquisa na área 
Engenharia do 
Produto, todos de 
caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

Título de Graduação 
em Engenharia  de 
Produção e Título de 
Mestre em 
Engenharia de 
Produção. 

07 
 
 

DEPRO/EM 
Campus 
Ouro Preto 
 

01 Engenharia 
de Produção / 
Gerência da 
Produção 

Assistente, 
nível 1 

40h 
DE* 

-Escrita, Didática  
e Projeto de 
Pesquisa na área 
Engenharia de 
Produção / 
Gerência da 
Produção, todos 
de caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

Título de Graduação 
em Engenharia  de 
Produção e Título de 
Mestre em 
Engenharia de 
Produção ou 
Administração. 

08 
 
 

DEPRO/EM 
Campus 
Ouro Preto 
 

01 Economia / 
Estudos 
Temáticos: 
Economia 
Mineral, 
Economia dos 
Recursos 
Naturais, 
Economia do 
Meio 
Ambiente, 
Engenharia 
Econômica e 
Análise de 
Investimentos 

Assistente, 
nível 1 

40h 
DE* 

-Escrita, Didática 
e Projeto de 
Pesquisa na área 
Economia Mineral, 
todos de caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

Título de Mestre em 
Economia ou  em 
Engenharia de 
Produção ou  em  
Engenharia Mineral 
ou  em Engenharia 
Ambiental. 

09 
 
 

DEPRO/EM 
Campus 
Ouro Preto 

01 Interdisciplinar 
/ Engenharia, 
Tecnologia e 

Assistente, 
nível 1 

40h 
DE* 

-Escrita, Didática  
e Projeto de 
Pesquisa na área 

Título de Mestre em 
Engenharia  de 
Produção ou  em 
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 Gestão de Simulação de 
Materiais ou 
Simulação de 
Processos, todos 
de caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

Engenharia da 
Manufatura ou  em 
Engenharia de 
Materiais. 

10 
 
 

DEEDU/ICHS
Campus 
Mariana 
 

01 Geografia – 
Educação: 
Ensino e 
Aprendizagem

Adjunto, 
nível 1 

40h 
DE* 

-Escrita e Didática 
(com a entrega 
do plano de 
aula),  todas de 
caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

Título de Graduação 
em Pedagogia ou 
Licenciatura em 
Geografia e Título de 
Doutor ou Livre-
Docente em 
Educação. 

11 

DECEA/ICEA 
Campus João 
Monlevade 

01 Engenharia 
Elétrica /  
Telecomuni-
cações 

Assistente, 
nível 1 

40h 
DE* 

- Escrita e 
Didática (com a 
entrega do plano 
de aula)  e Projeto 
de Pesquisa na 
área  de 
Telecomunicações 
todos de caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

Título de Graduação 
em Engenharia 
Elétrica ou 
Engenharia de 
Telecomu-nicações e 
Título de Mestre  em 
Engenharia Elétrica 
ou Engenharia de 
Telecomu-nicações. 

12 

DECEA/ICEA 
Campus João 
Monlevade 

01 Matemática Assistente, 
nível 1 

40h 
DE* 

- Escrita e 
Didática (com a 
entrega do plano 
de aula) e Projeto 
de Pesquisa na 
área  de 
Matemática ou 
Matemática 
Aplicada, todos de 

Título de Mestre em 
Matemática ou  
Matemática 
Aplicada. 
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caráter  
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

13 

DECEG/ICSA
Campus 
Mariana 

01 Economia / 
Contabilidade 
e Finanças 

Assistente, 
nível 1 

40h 
DE* 

- Escrita e 
Didática (com a 
entrega do plano 
de aula),   todas 
de caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

Título de Graduação 
em Economia, 
Ciências 
Econômicas, 
Ciências Contábeis, 
Administração,  
Contabilidade ou 
Engenharias e 
Mestrado em 
Economia, Economia 
Aplicada, Ciências 
Econômicas, 
Finanças, 
Administração, 
Contabilida-de ou  
Contabilidade e 
Finanças. 

14 

DECEG/ICSA
Campus 
Mariana 

02 Economia / 
Economia 
Brasileira 

Assistente, 
nível 1 

40h 
DE* 

- Escrita e 
Didática (com a 
entrega do plano 
de aula),   todas 
de caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

Título de Graduação 
em Economia, 
Ciências 
Econômicas, 
História, Ciências 
Sociais ou 
Administração  e  
Mestrado em 
Economia, Economia 
Aplicada, 
Desenvolvimento 
Econômico, História 
ou Educação. 

15 

DECEG/ICSA
Campus 
Mariana 

02 Economia / 
Teoria 
Econômica 
(Macroecono-
mia) 

Assistente, 
nível 1 

40h 
DE* 

- Escrita e 
Didática (com a 
entrega do plano 
de aula),   todas 
de caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

Título de Graduação 
em Economia ou 
Ciências 
Econômicas  e  
Mestrado em 
Economia,  Ciências 
Econômicas, 
Economia Aplicada 
ou Desenvolvimento 
Econômico. 

16 DECEG/ICSA 01 Economia / Assistente, 40h - Escrita e Título de Graduação 
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Campus 
Mariana 

História do 
Pensamento 
Econômico 

nível 1 DE* Didática (com a 
entrega do plano 
de aula),   todas 
de caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

em Economia ou 
Filosofia   e  
Mestrado em 
Economia,  Filosofia, 
Ciências Sociais, 
História, 
Desenvolvimento 
Econômico ou 
Ciências Políticas. 

17 

DECSO/ICSA
Campus 
Mariana 

01 Comunicação 
Social / 
Fotografia 

Assistente, 
nível 1 

40h 
DE* 

-Escrita e 
Didática,  todas de 
caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

Ao candidato que 
tiver o Título de 
Graduação nas 
áreas Comunicação 
Social ou Artes 
Visuais ou Fotografia 
o Título de Mestre 
poderá ser em  
Ciências Sociais 
Aplicadas, Ciências 
Humanas, 
Linguística, Letras e 
Artes. Ao candidato 
que não tiver o Título 
de Graduação em 
Comunicação Social 
ou Artes Visuais ou 
Fotografia o Título 
de Mestre ou Doutor 
ou Livre-Docente 
deverá ser em 
Comunicação Social 
ou em Fotografia. 

18 

DECSO/ICSA
Campus 
Mariana 

02 Comunicação 
Social/Web-  
jornalismo 

Adjunto, 
nível 1 

40h 
DE* 

-Escrita, Didática 
e Projeto de 
Pesquisa na área 
de Comunicação 
Social / 
Webjornalismo 
(que trate de tema 
relacionado a 
discussões 
teóricas e/ou 
práticas do 
campo),  todos de 
caráter 
eliminatório. 
- Exame de 

Ao candidato que 
tiver Título de 
Graduação em 
Comunicação Social 
– Jornalismo, o 
Título de Doutor ou 
Livre-Docente 
poderá ser em 
Ciências Sociais 
Aplicadas, Ciências 
Humanas, 
Linguística, Letras e 
Artes. Ao candidato 
que não tiver Título 
de Graduação em 
Comunicação Social 
– Jornalismo, o 
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Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

Título de Doutor 
deverá ser em 
Comunicação Social. 

19 

DECSO/ICSA
Campus 
Mariana 

01 Comunicação 
Social / 
Jornalismo 
Audiovisual 

Adjunto, 
nível 1 

40h 
DE* 

- Escrita,   
 Didática e Projeto 
de Pesquisa na 
área de 
Comunicação 
Social / 
Jornalismo 
Audiovisual (que 
trate de tema 
relacionado a 
discussões 
teóricas e/ou 
práticas do 
campo), todos de 
caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

Ao candidato que 
tiver Título de 
Graduação em 
Comunicação Social 
– Jornalismo, o 
Título de Doutor ou 
Livre-Docente 
poderá ser em 
Ciências Sociais 
Aplicadas, Ciências 
Humanas, 
Linguística, Letras e 
Artes. Ao candidato 
que não tiver Título 
de Graduação em 
Comunicação Social 
– Jornalismo, o 
Título de Doutor 
deverá ser em 
Comunicação Social. 

20 

DECSO/ICSA
Campus 
Mariana 

04 Serviço Social 
Aplicado 

Assistente, 
nível 1 

40h 
DE* 

- Escrita e 
Didática (com a 
entrega do plano 
de aula),   todas 
de caráter 
eliminatório. 
- Exame de 
Títulos e 
Currículo, de 
caráter 
classificatório. 

Título de Graduação 
(Bacharel) em 
Serviço Social e 
Título de Mestre em 
Serviço Social. 

*DE = Dedicação Exclusiva, nos termos do inciso I, do art. 14, do Decreto nº. 94.664, de 23 de 
julho de 1987 

 
2.4. Poderão ocupar os cargos de Professor Assistente os candidatos portadores, no mínimo, do 
título de Mestre, de Professor Adjunto os candidatos portadores, no mínimo, do título de doutor. 
 

2.4.1. Os títulos mencionados no item imediatamente anterior devem ter sido obtidos em 
instituição de ensino devidamente autorizada e reconhecida pelo Ministério da Educação. 
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2.4.2. Os títulos de Mestre e Doutor devem ter sido obtidos ou validados em Programa de 
Pós-Graduação credenciado pela CAPES. 

 
2.5 Os Professores aprovados poderão atuar nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), 
sendo que a Unidade Acadêmica definirá os turnos de atividades dos docentes, podendo ser 
alterada a qualquer momento em que vigorar o vínculo entre o candidato nomeado e a UFOP.  
 
2.6 Local de atuação poderá ser alterado, em caráter temporário ou definitivo considerando o 
interesse da UFOP, aprovado pelo Conselho Departamental da Unidade Acadêmica.  
 
3. DA INSCRIÇÃO:  

 
3.1 Para efeito de inscrição, de acordo com o Art. 14 da Resolução CUNI nº 1.160, de 05 de 
outubro de 2010, o candidato deve: 
 

3.1.1 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. 
 
3.1.2 Promover o recolhimento da taxa de inscrição, correspondente a 2% (dois por cento) 
da remuneração fixada para a referência inicial do cargo objeto do Concurso. 

 
3.2 DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
 

3.2.1 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. 
 
3.2.2 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. 
 
3.2.3 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. 
 
3.2.4 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. 
 
3.2.5 Considera-se pessoa portadora de necessidades especiais aquela que se enquadra 
nas categorias descritas no Art. 4º do Decreto nº 3.298/99. 
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3.2.6 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. 
 
3.2.7  A relação dos candidatos inscritos será divulgada pela “internet” em até 10 (dez) 
dias úteis após o término do período inscrição. 
 
3.2.8 Será permitido ao candidato se inscrever em mais de uma vaga/área.  Contudo, se 
houver coincidência de datas entre elas a UFOP não garantirá a participação do candidato 
em todas, devendo ele optar por uma delas. Também não haverá devolução do valor da 
inscrição, conforme subitem 3.4.7. 
 
3.2.9 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na total aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e demais dispositivos, em relação 
às quais não poderá alegar desconhecimento. Todas as informações disponíveis no site 
www.ufop.br referentes a este concurso, tais como programas, datas e procedimentos de 
realização das provas constituem normas que passam a integrar o presente Edital, na 
forma de anexos.  

 
3.3 DO LOCAL, HORÁRIO E PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  
 

3.3.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela “internet”  no endereço 
www.concurso.ufop.br. das 09 (nove) horas do dia 21/11/2012 até às 23 hor as e 59 
minutos do dia 26/12/2012.  

 

3.3.2 Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas na Área de Provimento e 
Movimentação de Pessoal, situada no Centro de Convergência do Campus Morro do 
Cruzeiro, em Ouro Preto/MG.  

 
3.4 DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 
3.4.1 Após o preenchimento e confirmação via “internet” da ficha de inscrição, o candidato 
efetuará o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$60,00 (Sessenta reais) para a Classe 
de Assistente 40h; de R$ 93,00 (Noventa e três reais) para a Classe de Assistente 40h D.E., de 
R$ 89,00 (Oitenta e nove reais) para a Classe de Adjunto 40h e de R$146,00 (Cento e quarenta 
e seis reais) para a Classe de Adjunto 40h D.E., utilizando o boleto disponibilizado quando da 
inscrição pela “internet”. 

3.4.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 27/12/2012, 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). 
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3.4.3. A inscrição somente será acatada após a confirmação pelo banco do pagamento da 
taxa de inscrição. 
 
3.4.4 Será cancelada a inscrição caso o cheque utilizado para o pagamento da taxa seja 
devolvido por qualquer motivo. 
 
3.4.5 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 
 
3.4.6 Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo às 
condições previstas neste Edital. 
 
3.4.7 Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de 
cancelamento do concurso, por conveniência da UFOP. 
 
3.4.8 O candidato deve guardar em seu poder o recibo/comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição. 
 
3.4.9 Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra 
pessoa, assim como a transferência da inscrição para área diferente daquela que a 
realizou. 

 
3.5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 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. 
3.6 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na total aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e demais dispositivos, em relação às quais 
não poderá alegar desconhecimento. Todas as informações disponíveis no site www.ufop.br 
referentes a este concurso, tais como programas, datas e procedimentos de realização das 
provas constituem normas que passam a integrar o presente Edital, na forma de anexos.  
 
4. RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FÍSICA:  

 
4.1 Às pessoas Portadoras de Deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes 
são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e do art. 37 do Decreto 
Federal n° 3.298/99 é assegurado o direito de inscr ição para os cargos em concurso, cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuam. 
 

4.1.1 Em cumprimento ao disposto no §2º do artigo 5º da Lei nº. 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, bem como na forma do Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 



Serviço Público Federal 

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 22 - Nº. 52                  26 de novembro de  2012                                          
Para informações sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e 

passagens, acesse o link “transparência pública” no site da UFOP - www.ufop.br 

 

 

Página 12 de 43 
Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica   
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração, Campus do Morro do Cruzeiro  
Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

 

1999, ser-lhes-á reservado o percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas, ou 
seja, 03 vagas , sendo consideradas as demais disposições deste edital. 

 
4.2 Os candidatos deverão requerer reserva de vaga no momento da inscrição, indicando a 
vaga pretendida de acordo com o quadro constante do item 2.3 deste Edital.  

4.2.1 O interessado em se inscrever como portador de deficiência física deverá necessária 
e obrigatoriamente entregar à Área de Provimento e Movimentação de Pessoal da UFOP, 
em até, no máximo, 10 (dez) dias após o término do período de inscrições, um relatório 
médico detalhado emitido há, no máximo, seis meses, que indique a espécie e o grau ou 
nível da deficiência de que é portador, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doenças (CID) e à sua provável causa ou origem. 
4.2.2 A qualquer momento do certame poderá ser solicitada uma avaliação do candidato 
ou da sua documentação pela Junta Médica Oficial da UFOP, no intuito de se verificar o 
enquadramento legal da deficiência declarada. 
 

4.3 Os candidatos deficientes que forem aprovados serão nomeados até o limite de 10% (dez 
por cento) do total das vagas previstas neste edital, sendo utilizada a idade como critério de 
desempate, caso o número de aprovados supere esse limite, e sendo respeitado, ainda, o 
número de vagas estabelecido para cada área de estudo. 
 

4.3.1 Os candidatos beneficiados pela reserva de vagas terão preferência de nomeação 
sobre os demais candidatos, respeitado o limite de 10% aqui definido, bem como o limite 
de vagas de cada área.  

 
4.3.2 Se houver aprovação de pessoa portadora de deficiência em uma ou mais áreas 
indicadas no Edital, ocupará a vaga reservada o candidato aprovado que, não tendo 
alcançado avaliação suficiente para sua classificação no quadro geral de candidatos de 
sua área de inscrição, obtiver a maior nota comparativamente aos demais candidatos 
inscritos no concurso, declarantes da condição de portador de deficiência, e também 
aprovados, mas não classificados em suas áreas. 

 
4.4 Os candidatos portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que tange ao horário de início, ao local, ao conteúdo e à correção 
das provas, assim como aos critérios de aprovação. 
 
4.5 Não havendo o preenchimento das vagas reservadas para deficientes estas serão providas 
pelos demais candidatos, de acordo com a ordem de classificação. 
 
4.6 Os candidatos deficientes que exijam adaptações às condições de realização das  provas 
deverão indicá-las claramente e serão atendidos dentro dos critérios de viabilidade e 
razoabilidade. 
 

4.6.1 Os pedidos deverão ser entregues na Área de Provimento e Movimentação de 
Pessoal da UFOP, em até, no máximo, 10 (dez) dias após o término do período de 
inscrições. 
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4.6.2 A não-solicitação de condições especiais no ato da Inscrição implica sua não-
concessão no dia de realização das provas. 
 

5. DAS PROVAS: 
 
5.1 O local, a data e a hora do início das provas serão divulgados, no máximo, trinta dias após a 
publicação da relação de inscritos e com antecedência mínima de quinze dias da realização da 
primeira prova, por Edital afixado no âmbito da Unidade respectiva e na página da UFOP na 
“internet”. 
 
5.2 As provas abrangerão as seguintes modalidades de avaliação e deverão ser em realizadas 
na seguinte ordem, sendo que somente serão submetidos às Provas posteriores os candidatos 
aprovados nas anteriores:  
 

5.2.1 Conjunto de Provas de Conhecimentos  compreenderá Prova Escrita, Prova 
Didática. Prova Prática, quando houver,  e Projeto de Pesquisa, quando houver, exigidas 
em cada área conforme item 2.3 deste Edital, sendo todos de caráter eliminatório. 
 
5.2.2  Exame dos Títulos e Currículo , de caráter classificatório. 

 
5.3 A PROVA ESCRITA será realizada obedecendo-se aos seguintes procedimentos:  
 

5.3.1 antes de iniciar a prova, o candidato deverá entregar a Comissão Examinadora uma 
cópia do documento de identidade, que será conferido e juntado ao processo 
administrativo referente ao concurso, além da documentação exigida no subitem 5.6.1. 
 
5.3.2 da relação de pontos elaborada pela Comissão Examinadora e apresentada aos 
candidatos quando da sessão de abertura do concurso, elaborada a partir do programa 
constante do Edital, será sorteado um ponto único para todos os candidatos;  
 
5.3.3 o seu início deverá ocorrer em um prazo não superior a quinze minutos após o 
sorteio do ponto; 

 
5.3.4 a sua duração será de cinco horas, sendo que durante a primeira hora após o início 
será permitida a consulta a material bibliográfico impresso de domínio público e a 
anotação em papel previamente distribuído e rubricado pela Comissão Examinadora. 

 
5.3.5 as anotações, efetuadas durante o período de consulta, poderão ser utilizadas no 
decorrer da prova, e deverão ser anexadas ao texto final.  

 
5.3.6 a prova será realizada de forma manuscrita e à tinta; 
 
5.3.7 as provas entregues pelos candidatos dentro do prazo estabelecido no         item 
5.3.4, exceto quando a leitura da prova for efetivada logo após o seu término, serão 
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colocadas em envelopes individuais, lacrados e rubricados por todos os membros da 
Comissão Examinadora, permanecendo guardados sob a responsabilidade do Presidente 
da Comissão; 

 
5.3.8 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. 
 
5.3.9 após a leitura da Prova Escrita, cada examinador atribuirá a sua nota ao respectivo 
candidato, na escala de zero a dez, conforme barema apresentado no ANEXO III da 
Resolução CUNI nº. 1.160, datando, assinando e entregando-o ao presidente da 
Comissão, que providenciará a apuração e divulgação das notas entre os candidatos, 
convocando os aprovados para a etapa posterior. 

 
 
5.4 A PROVA DIDÁTICA será pública, gravada e com duração mínima de quarenta e cinco e 
máxima de cinquenta e cinco minutos, obedecendo-se aos seguintes procedimentos: 

5.4.1 A não observância do tempo previsto no caput deste item terá efeito meramente 
classificatório.  
 
5.4.2 Da relação de pontos elaborada pela Comissão Examinadora e apresentada aos 
candidatos quando da sessão de abertura do concurso, será sorteado um ponto único 
para todos os candidatos vinte e quatro horas antes do início da primeira apresentação, 
devendo todos os candidatos estar presentes no momento do sorteio.  
 
5.4.3 No decorrer do período mínimo 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. 
 
5.4.4 Os candidatos somente poderão acompanhar as apresentações posteriores à dele.  
 
5.4.5 A ordem de apresentação dos candidatos será definida por sorteio, realizado ao final 
de cada apresentação.  
 
5.4.6 O horário de início e de término da Prova Didática de cada candidato deverá ser 
consignado em ata. 
 
5.4.7 Todos os sorteios deverão ser realizados de forma pública. 
 
5.4.8 Os candidatos deverão apresentar o Plano de Aula da Prova Didática, 
imediatamente após a sua realização , nos casos determinados na tabela do item 2.3 
deste Edital.  

 
5.4.9 após a realização da Prova Didática, cada examinador atribuirá a sua nota ao 
respectivo candidato, na escala de zero a dez, conforme barema apresentado no ANEXO 
IV da Resolução CUNI nº. 1.160, datando, assinando e entregando-o ao presidente da 
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Comissão, que providenciará a apuração e divulgação das notas entre os candidatos, 
convocando os aprovados para a etapa posterior, se houver, conforme item 2.3 do 
presente Edital.  
 

 
5.5 A apresentação do PROJETO DE PESQUISA será de forma escrita e oral, nos     casos de 
contratação para o regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, quando houver exigência da 
área conforme item 2.3 deste Edital, obedecendo ao seguinte: 

5.5.1 A ordem de apresentação dos candidatos será definida por sorteio, realizado ao final 
de cada apresentação. 
5.5.2 Após cada apresentação, os examinadores poderão argüir o candidato sobre o 
conteúdo do projeto apresentado. 
 
5.5.3 Os tempos máximos de apresentação e de arguição serão definidos pela Comissão 
Examinadora quando do início dos trabalhos, devendo ser iguais para todos os 
candidatos. 
 
5.5.4 Na avaliação do Projeto de Pesquisa, cada examinador atribuirá a sua nota ao 
candidato, na escala de zero a dez, conforme barema constante do Anexo VI da 
Resolução CUNI nº. 1.160, datando, assinando e entregando-o ao presidente da 
Comissão, que providenciará a apuração e divulgação das notas entre os candidatos, 
destacando os aprovados para a etapa posterior.  

 
5.6 O EXAME DE TÍTULOS E CURRÍCULO deverá ser realizado obrigatoriamente como etapa 
posterior ao Conjunto de Provas de Conhecimentos e somente serão examinados os títulos e 
currículos dos candidatos aprovados na etapa anterior.  
 

5.6.1 Na data, hora e local de início da realização da prova escrita, o candidato deverá 
entregar à Comissão Examinadora, em envelope identificado e lacrado, toda a sua 
documentação para o exame de títulos e currículos, sendo indispensáveis:  

 
5.6.1.1 Currículo Lattes em uma via; 
 
5.6.1.2 documentação comprobatória dos títulos e um exemplar de cada um dos 
trabalhos publicados, de acordo com a ordem de apresentação no Currículo; 
 
5.6.1.3 Projeto de Pesquisa relativo à área do concurso, quando solicitado pelo item 
2.3 do presente Edital, para avaliação conforme subitem 5.5. 

 
5.6.2 É vedado à Comissão Examinadora receber documentaçã o em momento 
diferente do estipulado no item 5.6.1 deste edital . 
 
5.6.3  As pontuações dos itens 1 e 3 do ANEXO V da Resolução CUNI nº. 1.160 - 
BAREMA PARA JULGAMENTO DE TÍTULO E CURRICULO, deverão ser definidas pela 



Serviço Público Federal 

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 22 - Nº. 52                  26 de novembro de  2012                                          
Para informações sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e 

passagens, acesse o link “transparência pública” no site da UFOP - www.ufop.br 

 

 

Página 16 de 43 
Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica   
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração, Campus do Morro do Cruzeiro  
Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

 

comissão examinadora no ato de instalação dos trabalhos e imediatamente comunicadas 
aos candidatos. 
 
5.6.4 Admitir-se-ão os Títulos Acadêmicos, a Produção Científica, Técnica, Cultural e ou 
Artística, Atividades didáticas, Atividades Profissionais. 

 
5.6.5 Será atribuída nota máxima 10 ao candidato que obtiver maior nota na avaliação de 
títulos e currículo conforme barema constante do Anexo V da Resolução CUNI nº. 1.160, e 
proporcional aos demais candidatos.  
 
5.6.6 Os avaliadores atribuirão conjuntamente notas aos candidatos, na escala de zero a 
dez, datando, assinando e entregando-o ao presidente da Comissão, que providenciará a 
divulgação. 
 
 

6. DA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO: 
 
6.1 Considerar-se-ão aprovados os candidatos que alcançarem nota mínima sete, na escala de 
zero a dez, em cada uma das provas do Conjunto de Provas de Conhecimento. 
 
6.2  O Conjunto de Provas de Conhecimento será realizado na sequência descrita no item 5.2.1, 
sendo que somente serão submetidos às Provas posteriores os candidatos aprovados nas 
anteriores.  
 
6.3 O Exame de Títulos e Currículo deverá ser realizado obrigatoriamente como etapa posterior 
ao Conjunto de Provas de Conhecimentos e somente serão examinados os títulos e currículos 
dos candidatos aprovados na etapa anterior 
 
6.4  Os candidatos aprovados serão classificados somando-se a nota obtida no Conjunto de 
Provas de Conhecimento (média entre as notas das provas escrita, didática e projeto de 
pesquisa) e a nota obtida no Exame de Títulos e Currículo, em ordem decrescente, de modo que 
o candidato com maior nota ocupará o primeiro lugar, observadas ainda as vagas reservadas 
para deficientes, conforme item 4.1.1. deste Edital. 
 
6.5 Ocorrendo empate, dar-se-á preferência, para fins de classificação, ao candidato de maior 
idade e, para subseqüentes desempates, o que tiver obtido a nota final mais alta na Prova 
Didática, na Prova Escrita, no Exame dos Títulos e Currículo e no Exame de Projeto de 
Pesquisa, obedecida a essa ordem.   
 
6.6 O resultado final da respectiva área do Concurso, com a relação dos aprovados e sua 
respectiva classificação, será proclamado pelo Presidente da Comissão Examinadora, após a 
conclusão dos trabalhos, e remetido ao Conselho Departamental da Unidade.  
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7. DA HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO CONCURSO: 
 
7.1 O Relatório Final 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. Após, caso haja candidato deficiente aprovado, o processo deverá ser remetido à Área 
de Provimento e Movimentação de Pessoal. Do contrário, seguirá diretamente ao CEPE.  
 

7.1.1 Em caso de recusa do Relatório Final, será anulado todo o processo relativo àquela 
área do conhecimento e, no prazo de trinta dias, abertas novas inscrições. 
 

7.2 Das decisões do Conselho Departamental serão informados todos os candidatos, por meio 
de Resoluções publicadas na página da Universidade na “internet” no link: concursos públicos 
(professor efetivo/ aprovação de resultados).    

 
7.3 Caberá à Área de Provimento e Movimentação de Pessoal da Pró-reitoria de Administração 
reunir os processos em que haja deficiente aprovado, de todas as áreas  
do concurso, e emitir parecer quanto à aplicação da reserva de vagas. Após, deverá encaminhá-
los ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) para homologação do resultado final. 
 
7.4 Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão declarar o resultado final de todo o 
Concurso, aplicando a reserva de vagas para portadores de deficiência, quando couber.  
 

7.4.1 Das decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão serão informados todos 
os candidatos, por meio de Resoluções publicadas no Diário Oficial da União.    

 
7.5 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 Diário Oficial de União (D.O.U.). 
 
8. DO RECURSO E SEU JULGAMENTO: 

 
8.1 Do resultado do Concurso, caberá, no prazo de dez dias, contados da data de sua publicação 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, recurso exclusivamente de nulidade, sob estrita 
arguição de ilegalidade, ao Conselho Universitário. 
 
8.2 O Conselho Universitário deliberará sobre o recurso interposto na primeira reunião 
subseqüente ao seu recebimento pela Secretaria dos Órgãos Colegiados. 
 
8.3 No caso de ocorrer anulação do Concurso, no prazo máximo de trinta dias serão abertas 
novas inscrições. 
 
9. DA INVESTIDURA NO CARGO: 

 
9.1 O Candidato aprovado deverá apresentar no ato da posse o Título correspondente à Classe 
do Magistério objeto do Concurso, da seguinte forma: 
 



Serviço Público Federal 

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 22 - Nº. 52                  26 de novembro de  2012                                          
Para informações sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e 

passagens, acesse o link “transparência pública” no site da UFOP - www.ufop.br 

 

 

Página 18 de 43 
Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica   
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração, Campus do Morro do Cruzeiro  
Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

 

Professor Assistente:  Título de Mestre obtido na forma da lei, bem como o 
Título de Graduação em área específica nos casos definidos no item 2.3 do presente 
Edital. 
                      Professor Adjunto : Título de Doutor ou Livre-Docente obtido na forma da 
lei, bem como o Título de Graduação em área específica nos casos definidos no item 2.3 
do presente Edital. 

 
9.2 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.  
 
9.3 Além do disposto no item 9.1, o candidato aprovado e nomeado deverá: 
 

9.3.1 Estar quite com os cofres públicos. 
 
9.3.2 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. 

 
9.3.3 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, 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. 

 
9.3.4 Gozar dos direitos políticos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 
 
9.3.5 Possuir Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP. 
 

9.4 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. 
 
9.5 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. 
 
9.6 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. 
 
9.7 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. 
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9.8  O candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito, nos termos do artigo 
41, “caput” da Constituição Federal, a estágio probatório, durante o qual sua aptidão, capacidade e 
desempenho no cargo serão avaliados por comissão competente para tal fim. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
10.1 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. 
 
10.2 O candidato aprovado que for convocado para a nomeação, mas que não puder tomar 
posse, 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.  
 
10.3 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. 
 
10.4 Quaisquer informações complementares a este Edital serão divulgadas no endereço 
www.concurso.ufop.br, inclusive os programas e bibliografia, quando couber.  
 
10.5 Não será fornecido ao candidato nenhum documento comprobatório de aprovação no 
concurso, valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial da União. 
 
10.6 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita das condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como do inteiro teor da Resolução nº. 1.160 do Conselho 
Universitário da UFOP, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
10.7 De todos os atos e reuniões do Concurso, serão lavradas atas, por um dos membros da 
Comissão Examinadora, que serão por todos eles assinadas. 
 
10.8 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. 
 
10.9 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, que organizará toda a documentação relativa ao Concurso no seu 
correspondente processo administrativo. 
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10.9.1 São peças essenciais do processo administrativo de cada área do concurso, para 
fins de direito: 

 
10.9.1.1 certidão de encerramento das inscrições;  

 
10.9.1.2 as atas de abertura dos trabalhos da Comissão Examinadora, das reuniões 
em que houver deliberações e da sessão final do julgamento;  
 
10.9.1.3 a cópia do Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) de todos os candidatos aprovados; 
 
10.9.1.4 Baremas devidamente preenchidos e assinados;  
 
10.9.1.5 a planilha de Notas e Resultados preenchida e assinada, 
 
10.9.1.6 o Relatório Final da Comissão Examinadora  
 
10.9.1.7 a ata da reunião do Conselho Departamental em que foi apreciado o 
Relatório Final da Comissão Examinadora. 

 
10.10 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.  
 
10.11  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.  
 
10.12  O presente Edital e a Resolução CUNI nº 1.160, de 05 de outubro de 2010, que aprovou o 
Regulamento para Seleção e Admissão do Pessoal Docente na UFOP, podem ser obtidos pela 
Internet no sítio “www.ufop.br” no item “concursos públicos”. 
 
10.13  Os casos omissos serão julgados pelo Conselho Universitário. 
 
 

Sônia de Fátima Passos 
Chefe da Área de Provimento e  

Movimentação de Pessoal – APMP/CGP/PROAD 
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ANEXO I  
DO EDITAL PROAD Nº 74, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012  

 
PROGRAMAS e BIBLIOGRAFIAS  

 
 

ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA / BIODINÂMICA DO MOVIMENTO HU MANO 
Centro Desportivo/RT/UFOP  

Telefone: (31)3559-1517. E-mail: cedufop@ufop.br 
 
 

PROGRAMA 
 

• Classificação geral e aprendizagem das habilidades motoras e avaliação do desempenho 
motor.  

• Aspectos centrais e ambientais do sistema de controle motor. A propriocepção e a visão 
no controle motor.  

• Observação e avaliação das habilidades motoras. A transferência da aprendizagem. 
Fatores que influenciam a aprendizagem da habilidade motora.  

• A biodinâmica do movimento humano. 
• Fatores estruturais que compõem o movimento humano. 
• Fatores funcionais que compõem o movimento humano. 
• Fatores biomecânicos do movimento humano. 
• Histórico, característica, organização e atualidades da Ginástica Laboral e Ergonomia. 
• Análise ergonômica do ambiente de trabalho. Prescrições de exercícios e avaliação na 

Ginástica Laboral. 
• Orientação, organização, planejamento e avaliação das atividades de estágio 

supervisionado em Educação Física: revisão e problematização dos conteúdos de 
Condicionamento físico em academias. 

 
ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ( MEDICINA DA MULHE R) 

Departamento de Ciências Médicas da Escola de Farmácia 
Telefones: (31)3559-1001 e 3559-1628. E-mail: decme@ef.ufop.br  

PROGRAMA 
 

• Climatério. 
• Abordagem sindrômica das Doenças Sexualmente Transmissíveis. 
• Abordagem do sangramento genital. 
• Propedêutica básica do casal infértil. 
• Prematuridade. 
• Propedêutica mamária. 
• Assistência ao parto. 
• Assistência Pré-Natal. 
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ÁREA: DIREITO TRIBUTÁRIO  

Departamento de Direito/RT/UFOP  
Telefone: (31)3559-1545. E-mail: direito@ufop.br 

 
PROGRAMA 

 
•••• Sistema tributário. Princípios e limitações constitucionais ao poder de tributar. 
•••• Conceito, classificações e espécies de tributos. 
•••• Crédito tributário: lançamento - modalidades, natureza, e sua interpretação pelos tribunais. 
•••• Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. 
•••• Regimes jurídicos tributários da micro e pequena empresa. 
•••• Créditos tributários no concurso de credores. 
•••• Políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento econômico: aspectos tributários. 
•••• Do processo administrativo tributário federal. 
•••• Ações judiciais em Direito Tributário. 
•••• Responsabilidade do administrador e redirecionamento do executivo fiscal. 

 
 
 

ÁREA: ENGENHARIA MECÂNICA / MECÂNICA DOS FLUIDOS / HIDRÁULICA E 
PNEUMÁTICA INDUSTRIAL 

Departamento de Engenharia de Controle e Automação e Técnicas Fundamentais da Escola de 
Minas. Telefones: (31)3559-1533/1529. E-mail: decat@em.ufop.br 

 
 

PROGRAMA 
 

 

•  Estática dos Fluidos. 

• Dinâmica dos fluidos elementar - Equação de Bernoulli. 

• Análise com volumes de controle dos escoamentos. 

• Escoamento viscoso em condutos. Perdas de Cargas Localizadas e Distribuídas. 

• Escoamento sobre corpos imersos. Teoria da Camada Limite. 

• Máquinas de fluxo geradoras. Bombas e sistemas de bombeamento. 

• Máquinas de fluxo motoras. Turbinas hidráulicas.  

• Fundamentos de Hidráulica Industrial: Grupo de Acionamento - Unidade Hidráulica e 

Bombas; Atuadores e Acumuladores Hidráulicos; Elementos de Comando. 
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• Fundamentos de Pneumática Industrial: Atuadores Pneumáticos; Elementos de Controle 
Pneumático; Análise de Circuitos Pneumáticos. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
MUNSON, B.R., YOUNG, D. F, OKIISHI,T.H., Uma Introdução Consisa à Mecânica dos Fluidos, 

tradução da 2ª edição Americana: Zerbini, E.J., Editora Edgard Blücher, Ltda.,São Paulo/SP, 

2005. 

FOX. W .R. & McDONALD, A.T. & PRITCHARD, P.J. Introdução à Mecânica dos Fluidos 

Tradução da 6a edição Americana; Editora LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.ª; 

Rio de Janeiro, 2006. 

WHITE F. M., Mecânica dos Fluidos, McGraw-Hill Interamericana do Brasil Ltda., 4a edição, Rio 

de janeiro, 2002. 

MERLE C. POTTER e DAVID C. WIGGERT, Mecânica dos Fluidos, Ed. Pioneira Thomson, 3ª 

edição,São Paulo/SP, 2004 . 

ÇENGEL, Y.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos Fluidos-Fundamentos e Aplicações. 1ª Edição- São 

Paulo:McGraw-Hill, 2007. 

MACINTYRE, A. J., "Bombas e Instalações de Bombeamento", Editora LTC, Livros Técnicos e 
Científicos. Rio de Janeiro/RJ, 7ª ed., 2000. 

CARVALHO, D. F. Instalações Elevatórias - Bombas. Fumarc Editora. 
CARVALHO, D. F. Usinas Hidroelétricas - Turbinas. Fumarc Editora. 
SOUZA, Z. e BRAN, R. Máquinas de Fluxo-Turbinas, bombas e ventiladores, LTC Editora 

SOUZA, Z., Projetos de Máquinas de Fluxo, Tomos: I, II, III, IV e V, Editora Interciência. 

FIALHO, A. B. Automação Hidráulica – Projetos, Dimensionamento e Análise de Circuitos. Ed. 

Érica, 2011 - 6ª Edição. 

FIALHO, A. B. Automação Pneumática – Projetos, Dimensionamento e Análise de Circuitos. Ed. 

Érica, 2011 – 7ª Edição. 

LINSINGEN, I. V. Fundamentos de Sistemas Hidráulicos. Editora da UFSC, 2003 - 2ª Edição. 

NORVELLE, F. D. Fluid Power Technology. West Publishing Company, 1995. 

BOLLMANN, A. Fundamentos da Automação Industrial Pneutrônica. Associação Brasileira de 

Hidráulica e Pneumática. São Paulo, 1997. 
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ÁREA: ESTRUTURAS / CONCRETO ARMADO 
Departamento de Engenharia Civil  da Escola de Minas. Telefones: (31)3559-1548/1529                            

E-mail: deciv@em.ufop.br 
 

PROGRAMA 
 

• Estruturas de Concreto Armado: Materiais componentes e fundamentos do 
funcionamento do concreto armado, comportamento e projeto de vigas, lajes, pilares e 
fundações nos Estados Limites.  
 

BIBLIOGRAFIA 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6118 – Projeto de Estruturas de    

Concreto – Procedimento (2003). 
Carvalho, Roberto Chust e Figueiredo Filho, Jasson R. Cálculo e Detalhamento de Estruturas 

Usuais de Concreto Armado, vol. 1, 2ª Ed. EDUFSCAR, 2004. ISBN 85-7600-019-9. 
 
Pinheiro, Libânio M. e Carvalho, Roberto Chust. Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de 

Concreto Armado, vol. 2, Ed. PINI. 
Araújo, José Milton. Curso de Concreto Armado – 4 vols. Editora Dunas, 2003. ISBN 85-86717-

01-0. 
Fusco, P. B. Técnica de Armar as Estruturas de Concreto. Ed. PINI. 
Wight, J. K. e MacGregor, J. G. Reinforced Concrete: Mechanics and Design, Prentice-Hall, 2011. 

ISBN 978-0132176521. 
 
 

ÁREA:  ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / ENGENHARIA DO PRODUTO / 
ENGENHARIA DA QUALIDADE / PROBABILIDADE ESTATISTICA . 

 
Departamento de Engenharia de Produção, Administração e Economia da Escola de Minas 

Telefones: (31)3559-1540/1529. E-mail: depro@depro.em.ufop.br 
 

PROGRAMA 
 

• Gestão do processo de desenvolvimento de produto (PDP). 

• Fases do processo de desenvolvimento de produto. 

• Ergonomia aplicada ao projeto do produto. 

• Ciclo de vida na perspectiva ambiental. 

• Métodos e ferramentas de desenvolvimento do produto. 

• Confiabilidade do produto. 

• Melhoria da qualidade no contexto da empresa moderna. 



Serviço Público Federal 

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 22 - Nº. 52                  26 de novembro de  2012                                          
Para informações sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e 

passagens, acesse o link “transparência pública” no site da UFOP - www.ufop.br 

 

 

Página 25 de 43 
Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica   
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração, Campus do Morro do Cruzeiro  
Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

 

• Métodos estatísticos para melhoria da qualidade. 

• Métodos de controle estatístico do processo e análise de capacidade de processo. 

• Engenharia de processos e controle estatístico de processos. 

 

ÁREA:  ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / GERÊNCIA DA PRODUÇÃO.  
Departamento de Engenharia de Produção, Administração e Economia da Escola de Minas 

Telefones: (31)3559-1540/1529. E-mail: depro@depro.em.ufop.br 
PROGRAMA 

• Principais abordagens no campo da administração de uma perspectiva histórica. Objeto, 
abrangência e limites das várias abordagens. Gestão e administração. O processo 
administrativo. Sistema de informação e tomada de decisão. Fluxo de comunicação e 
gestão do conhecimento. Perfil e funções do administrador. Tomada de decisão, 
planejamento, organização, direção, coordenação e controle. Inovação e 
empreendedorismo. Administração no contexto econômico, social, político e cultural 
contemporâneo. O impacto das novas tecnologias. Tendências da gestão e da 
administração no Brasil e no mundo. 

 
• Fundamentos filosóficos, históricos e sociológicos da Administração Pública. Princípios e 

organização da gestão pública. Políticas e instrumentos de atuação do Estado no 
desenvolvimento local sustentável. Estudo dos interesses públicos da sociedade e das 
políticas governamentais destinadas a atendê-los, bem como da natureza das relações 
entre a sociedade, nos seus diversos segmentos, e o desenvolvimento local. Novas 
demandas sociais e o crescimento econômico. Transformações das estruturas estatais. 

 
• Organizações como unidades sociais. A organização formal. Análise das organizações 

formais no contexto da sociedade e suas relações com as mudanças tecnológicas e 
sociais, com a política e a democracia e com o trabalho e o subdesenvolvimento. Cultura 
organizacional e cultura organizacional empreendedora. Max Weber e o processo de 
burocratização como fundamento da modernidade. Talcot Parsons e a teoria dos 
sistemas. Frederic Taylor e a gerência científica do trabalho. Henry Fayol e a escola 
clássica de administração. Elton Mayo e a escola de relações humanas. A crítica marxista 
de H. Braverman. A teoria dos sistemas complexos e as organizações. A discussão dos 
novos métodos de gestão: toyotismo, pós-fordismo e modelo volvo. Aspectos sociológicos 
da nova ordem mundial e o novo mundo do trabalho: paraíso ou inferno. Cultura 
organizacional e cultura brasileira. 
 

• O processo de burocratização da sociedade brasileira. Os grandes eventos do processo 
de evolução do Estado brasileiro desde a sua formação até a construção da sua nova 
forma entre 1930 e 1945. Estado brasileiro e desenvolvimento econômico. O debate 
recente sobre o Estado mínimo e as políticas de privatização e desregulamentação sob a 
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ideologia neoliberal e a subserviência ao consenso de Washington. As novas tendências 
após a Grande Recessão de 2008.  
 

• A avaliação sociológica do homem e do trabalho. Marx e as relações entre capital e 
trabalho. Ciência do comportamento e recursos humanos. Organizações e recursos 
humanos. Objetivos, políticas, estratégias e práticas da gestão de recursos humanos nas 
organizações. Gestão de recursos humanos e relações de trabalho; sindicatos e legislação 
social. Gestão estratégica de recursos humanos. Gestão de recursos humanos por 
competências. Atração de recursos humanos para as organizações, recrutamento e 
seleção, liderança e trabalho em equipe, formação profissional e desenvolvimento, 
avaliação de desempenho e motivação, planejamento de carreiras, remuneração e 
benefícios. Sistema de desenvolvimento de recursos humanos. O conceito de satisfação 
no trabalho; gestão de recursos humanos e qualidade de vida. Condutas e avaliação da 
gestão de recursos humanos. 
 

ÁREA:  ECONOMIA / ESTUDOS TEMÁTICOS: ECONOMIA MINERAL, ECO NOMIA 
DOS RECURSOS NATURAIS, ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE, 
ENGENHARIA ECONÕMICA E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS. 

Departamento de Engenharia de Produção, Administração e Economia da Escola de Minas 
Telefones: (31)3559-1540/1529. E-mail: depro@depro.em.ufop.br 

PROGRAMA 
• Fundamentos da engenharia econômica. Como o tempo e a taxa de juros afetam o valor 

dinheiro. Taxas de juros nominal e efetiva. Horizonte de planejamento e taxa mínima de 
retorno. Análises de valor presente, de valor anual e de valor futuro. Análise da taxa de 
retorno com uma e com múltiplas alternativas. Análise custo-benefício e economia do 
setor público. Métodos de tomada de decisão. Decisões de substituição e de retenção. 
Seleção a partir de projetos independentes com restrições orçamentárias. Análise break-
even. Efeitos da inflação. Custos fixos e variáveis. Estimativa de custos e alocação indireta 
de custos. Métodos de cálculo da depreciação. Análise econômica pós-tributação. Análise 
formal de sensibilidade e decisões de valor esperado. Tomada de decisão sob-risco.  
Estimativas de fluxo de caixa. 

 
• Recursos minerais e a economia mundial. O papel dos minérios na economia brasileira e 

na economia de Minas Gerais. Produção, consumo e mercados de bens minerais. 
Investimento e finance na área mineral. Avaliação de projetos de mineração. Decisões 
envolvendo incerteza, risco e retorno. Análise de fluxo de caixa em condições de risco. 
Recursos minerais e políticas públicas. Controle das reservas minerais e geopolítica. 
Mineração e desenvolvimento. Instituições e políticas para os recursos minerais no Brasil. 

• Internalização das externalidades como tema fundamental da política ambiental 
contemporânea. Estratégias para internalizar externalidades. Instrumentos comuns da 
política do meio ambiente. Incerteza e o Princípio da Precaução. Modelos de políticas para 
o meio ambiente com interação de poluentes, competição imperfeita, assimetria de 
informação, taxas verdes de duplo dividendo ou indução de avanços na tecnologia 
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ambiental. Problemas ambientais internacionais. Meio ambiente global e a relação Norte-
Sul. Recursos naturais e desenvolvimento sustentável. Instituições e políticas para o meio 
ambiente no Brasil. 
 

• Perspectivas heterodoxas sobre a economia e a política do meio ambiente. A Terra finita. 
O trabalho seminal de Nicholas Georgescu-Roegen sobre as leis da natureza e o processo 
econômico. A economia ecológica e a relação entre o sistema ecológico e o sistema 
econômico. Dinâmica ecológica e dinâmica econômica. A tecnologia e a cultura. A 
economia do estado estacionário de Herman Daly, o decrescimento sereno de Serge 
Latouche e a causa antropológica de Lucien Sève. 
 

• Economia dos recursos naturais: taxas de uso socialmente ótimas, modelamento dos 
serviços dos recursos renováveis, recicláveis e não-renováveis, capacidade de pagamento 
e demanda, custo e oferta, eficiência estática e intertemporal, sustentabilidade e equidade 
intergeracional. Mercados, eficiência e políticas públicas para recursos naturais. Valoração 
dos recursos naturais. Recursos minerais, hídricos, marinhos e energéticos. Economia das 
florestas, do uso da terra, da agricultura, da gestão vida selvagem, da recreação ecológica 
e da preservação da biodiversidade. O problema dos recursos naturais comuns. Recursos 
naturais, desigualdade e pobreza. Garantia de abastecimento, controle das fontes e 
geopolítica. Recursos naturais e crescimento econômico. Instituições e políticas para os 
recursos naturais no Brasil. 
 

ÁREA: INTERDISCIPLINAR / ENGENHARIA, TECNOLOGIA E G ESTÃO. 
Departamento de Engenharia de Produção, Administração e Economia da Escola de Minas 

Telefones: (31)3559-1540/1529. E-mail: depro@depro.em.ufop.br] 
 

PROGRAMA 
 

• Elementos, estruturas e propriedades dos materiais manufaturados. Defeitos estruturais e 
propriedades. Fases e transições. Modelos microscópicos de deformação dos sólidos. 
Estrutura quântica e propriedades ópticas e eletrônicas. Propriedades físicas e mecânicas. 
Materiais de engenharia.  

 
• Tecnologia dos processos de manufatura. Engenharia dos processos de fabricação por 

deformação, enformação, corte, aglomeração e união. Tecnologias, equipamentos e 
processos. Produtos, estruturas e propriedades. Metrologia e acabamento. Tratamentos 
térmicos. Engenharia de superfícies. Controle de processos e impactos ambientais. 
Gestão da manufatura. Tendências contemporâneas.  
 

• Simulação computacional de materiais e de processos. Métodos de diferença finita e de 
elementos finitos (MDF e MEF), métodos de dinâmica molecular, teoria dos orbitais e 
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bandas eletrônicas em moléculas e em sólidos, análise de reações químicas. Deve 
destacar e priorizar o uso de softwares livres. 

 
 

ÁREA:  GEOGRAFIA – EDUCAÇÃO:  ENSINO E APRENDIZAGEM   
Departamento de Educação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais  

Telefones: (31) 3557-9413/9430. E-mail: dirichs@ichs.ufop.br 
 

PROGRAMA 
 

• Educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, desenvolvimento infantil e 
conhecimentos de geografia. 

 
• Processos de aprendizagem e metodologias no ensino de geografia. 

 
• Ensino de Geografia e avaliação da aprendizagem da criança na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental. 
 

• Concepções teórico-metodológicas no ensino de Geografia na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fundamental. 

 
• O ensino de Geografia: planejamento, desenvolvimento e avaliação das práticas de 

ensino. 
 

• Práticas pedagógicas no ensino de geografia para a educação infantil e os anos iniciais do 
ensino fundamental e a criança com necessidades educacionais especiais. 

 
• Políticas públicas em educação e o ensino de geografia na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

 

ÁREA: : ENGENHARIA ELÉTRICA / TELECOMUNICAÇÕES.  
Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas – 
Campus João Monlevade. Telefone: (31)3852-8709 – Ramal 23 – Das 13h às 19h. E-mail: 

secretaria@icea.ufop.br 
 

PROGRAMA 
 

•  Introdução aos sistemas de comunicação. Produto e convolução de sinais. Análise 

espectral. 

•  Modulação em Amplitude. Modulação em frequência. Modulação por Pulsos. Modulações: 

AM, PM, FM, QAM, OFDM, PCM, PWM, PAM. 
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•  Ruído. Introdução à Transmissão Digital. Modulação com e sem memória, demodulação 

coerente e não-coerente. Modulações com sinais digitais: ASK, FSK, PSK. Interferência 

Intersimbólica. Critério de Nyquist. Técnicas de múltiplo acesso, TDMA, FDMA, CDMA.  

•  Teoria da informação. Caracterização de canais de comunicação. Medidas de Entropia. 

Compressão de informação, código de Huffman, Transformada Discreta em Cossenos. 

•  Representações de sinais discretos no tempo. Transformada discreta de Fourier e 

Transformada Z. 

•  Análise fasorial de sistemas eletromagnéticos. Equação da onda eletromagnética. 

Características de propagação de ondas transversais.  

•  Energia e potência em uma onda eletromagnética.  

•  Polarização de ondas eletromagnéticas. Reflexão e transmissão em interfaces. Difração. 

•  Propagação em meios dispersivos. Propagação na atmosfera.  

• Ondas guiadas. Irradiadores elementares. 

•  Sistemas Convencionais de Rádio Móvel. Rádio móvel celular. O canal de rádio móvel.  

•   Modelos de perda de percurso. Distribuição estatística de sinais de rádio móvel. Área de 

cobertura.  

•  Efeitos de propagação de multipercurso. Interferência cocanal e de canal adjacente. 

Modulação para comunicações móveis. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
LATHI, B. P. “Modern Digital and Analog Communication Systems”, Oxford University Press, 

1998. 
 
STREMLER, F. G.; “Introduction to Communication Systems”, Addison-Wesley. 1990. 
LATHI, B. P.; “Signal Processing and Linear Systems”, Berkeley Cambridge Press, 1998. 
 
HAYKIN, S.; Van Veen, B.; “Sinais e Sistemas”, Artmed Editora, 2001. 
 
CARLSON, A. B.; “Communication Systems”, 5a edição, McGraw Hill. 2009. 
 
LEE, E. A.; MESSERSCHMITT, D. G. "Digital Communication", 2a edição, Ed. Kluwer, 1994. 
 
PROAKIS, J. G. "Digital Communications", 3a edição, Ed. McGraw Hill, 1995. 
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BENEDETTO, S.; BIGLIERI, E.; CASTELLANI, V. "Digital Transmission Theory", Ed. Prentice-
Hall, 1987. 

 
KRAUS, J. D. “Eletromagnetismo.” McGraw-Hill, 1991. 
 
REITZ JR, MILFORD, F.J. e CHRISTY, RW. “Fundamentos da teoria Eletromagnética”, Editora 

Campus, 1982. 
 
HAYT JR, W. H. e BUCK, J. A. “Eletromagnetismo”, 6ª edição, Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 2003. 
 
CHENG, D.K., “Field and Wave Electromagnetics”. 2a.Edição. Addison-Wesley, 1989. 
 
BALANIS, C.A., “Advanced Engineering Electromagnetics”, New York: John Wiley, 1989. 

 
 

ÁREA:  MATEMÁTICA 
Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas – 

Campus João Monlevade. Telefone: (31)3852-8709 – Ramal 22 – Das 13h às 19h. 
 E-mail: secretaria@icea.ufop.br 

 
PROGRAMA 

 

• Limite, continuidade, derivação e integração de uma função real de uma variável real; 

• Sequências e séries numéricas; 

• Funções de várias variáveis: derivadas parciais, gradiente, derivada direcional, e critério 

de máximos e mínimos; 

• Integrais de linha; 

• Integrais de superfície; 

• Equações diferenciais de primeira ordem; 

• Equações diferenciais de segunda ordem; 

• Equações diferenciais parciais: equação da onda, do calor e de Laplace;  

• Transformada de Laplace e de Fourier; 

• Integração no plano complexo; 

• Espaços vetoriais e transformações lineares; 

• Integração numérica; 

• Resolução numérica de equações diferenciais ordinárias; 



Serviço Público Federal 

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 22 - Nº. 52                  26 de novembro de  2012                                          
Para informações sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e 

passagens, acesse o link “transparência pública” no site da UFOP - www.ufop.br 

 

 

Página 31 de 43 
Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica   
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração, Campus do Morro do Cruzeiro  
Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

 

• Probabilidade condicional, teorema de Bayes e eventos independentes; 

• Variáveis aleatórias discretas e contínuas e suas distribuições de probabilidades. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Anton, H. ; Bivens, I.; Davis, S. Cálculo. Volumes 1 e 2. São Paulo. Editora Artmed. 8 ed.         

2007. 

Anton, H.; Rorres, C. Álgebra Linear com Aplicações. Porto Alegre. Bookman. 10 ed. 2012. 

Boyce, W. E., DiPrima, R. C. Equaçoes diferenciais elementares e problemas de valores de 

contorno. Editora LTC. 9 ed. 2010. 

Campos Filho, F. F.. Algoritmos Numéricos, 2ª Ed., Editora LTC, Rio de Janeiro, 2007. 

Montgomery, D. C.; Runger, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. Editora 

LTC. 2003. 

Morettin, L. G. Estatística Básica – Probabilidade. Editora Makron Books. 

Ruggiero, M. A.G.; Lopes, V. L. R. Cálculo Numérico - Aspectos Teóricos e Computacionais, 2ª 

ed. Editora Pearson, São Paulo, 1996. 

Santos, R.J. Um Curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear, Belo Horizonte: Imprensa 

Universitária da UFMG. (disponível na internet no endereço 

http://www.mat.ufmg.br/~regi/livros.html) 

Stewart, J. Cálculo - Volumes 1 e 2, São Paulo, Editora Cengage Learning. 6 ed. 2010. 

Zill, D. G.; Cullen, M. R. Matemática  Avançada para Engenharia. Volumes 1, 2 e 3. Editora 

Bookman. 3 ed. 2006. 

Zill, D. G., Cullen, M. R. Equaçoes diferenciais, Volume 1 e 2 , Editora. Makron Books, 3 ed. 

2000. 
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ÁREA: ECONOMIA /  CONTABILIDADE E FINANÇAS 
Departamento de Ciências Econômicas e Gerenciais do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas  
Telefones: (31)3557-3835 e 3558-2275. E-mails: deceg@icsa.ufop.br e  diretoria@icsa.ufop.br  

 
 

PROGRAMA 
 
 

• Matemática Financeira. 

• Elaboração e Avaliação de Projetos. 

• Planejamento e Controle Financeiro. 

• Decisões de investimento e risco. 

• Contabilidade Geral. 

• Análise de balanços. 

• Mercado de Capitais e Derivativos. 

 

ÁREA: ECONOMIA / ECONOMIA BRASILIEIRA 
Departamento de Ciências Econômicas e Gerenciais do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas  
Telefones: (31)3557-3835 e 3558-2275. E-mails: deceg@icsa.ufop.br e  diretoria@icsa.ufop.br  

 
 

PROGRAMA 
 

 
• A nova fase de industrialização brasileira: o Plano de Metas. 

 
• Reformas e reorientação da economia brasileira no período 1962 a 67. 

• 1968-73: o “milagre econômico” brasileiro. 

• A política econômica de 1974-79: o II PND. 

• Os anos 1980: dívida externa, inflação e os planos de combate à inflação. 

• A evolução recente da economia brasileira desde os anos 1990. 
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ÁREA: ECONOMIA / TEORIA ECONÔMICA (MACROECONOMIA)  
Departamento de Ciências Econômicas e Gerenciais do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas  
Telefones: (31)3557-3835 e 3558-2275. E-mails: deceg@icsa.ufop.br e  diretoria@icsa.ufop.br  

 
PROGRAMA 

 
• As Contas Nacionais: economia aberta e com governo, agregados macroeconômicos e 

identidades contábeis. 

• Sistema de Contabilidade Nacional: o novo formato das Contas Econômicas Integradas 

(CEI) e a Tabela de Usos e Recursos (TRU) brasileira. 

• Números Índices e suas aplicações: índices simples, índices compostos, principais 

índices de preço no Brasil e o deflator implícito do PIB. 

• Balanço de Pagamentos: estrutura, a Conta Corrente e os Agregados Nacionais. Taxa 

de Câmbio e Regimes Cambiais. 

• Moeda e Sistema Monetário: Agregados Monetários, Conceito de Liquidez, Criação de 

Moeda e Crédito. 

• Banco Central e o Sistema Monetário: definições, multiplicador monetário, criação e 

destruição dos meios de pagamento, operacionalidade da política monetária. 

• Demanda por Moeda, Escolha de Ativos, Preferência pela Liquidez em Keynes, a 

formação da taxa de juros e eficácia da política monetária. 

• Investimento, Poupança e Financiamento: a hipótese da poupança prévia, o circuito 

Finance – Investimento – Funding. 

• Oferta e Demanda de Moeda, Dívida Pública e Inflação. 

•  Inovações Financeiras e transformações estruturais dos Sistemas Financeiros. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
BLANCHARD, O. Macroeconomia.  São Paulo: Pearson Education, 5ª edição, 2011. 
 
BLANCHARD, O. FISCHER, S. Lectures on Macroeconomics. Boston: MIT, 1989. 
 
CARVALHO, F. C. Fundamentos da escola Pós-Keynesiana: a teoria de uma economia 
monetária. In: AMADEO, E. (Org.). Ensaios sobre economia política moderna: teoria e 
história do pensamento econômico . São Paulo: Marco Zero, 1989. 
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CARVALHO, F. C. SICSÚ, J. PAULA, L. F. R. SOUZA, F. E. P. STUDART, R. Economia 
Monetária e Financeira: Teoria e Política.  Rio de Janeiro: Campus, 2001. 
DAVIDSON, P. Colocando as evidências em ordem: macroeconomia de Keynes versus velho e 
novo Keynesianismo. In: Macroeconomia Moderna: Keynes e a Economia Contempo rânea.  
Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
 
DORNBUSCH, R. FISCHER, S. STARTZ, R. Macroeconomia. Rio de Janeiro: MacGraw-Hill 
Brasil, 2009.  
 
FEIJÓ, C. A.; RAMOS, R. L. O. (Organizadores); LIMA, F. C. G. C.; FILHO, N. H. B.; PALIS, R. 
Contabilidade Social: a nova referência das Contas Nacionais do Brasil . Rio de Janeiro: 
Campus, 2003. 
 
KEYNES, J. M. Teoria geral do juro, do emprego e da moeda . São Paulo: Abril Cultural, 1983.  
 
LIMA, G. T.; SICSÚ, J. Macroeconomia do emprego e da renda: Keynes e o Key nesianismo . 
Barueri: Manole, 2003. 
 
MANKIW, N. G. Macroeconomia. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
 
MONTORO FILHO, A. F. Contabilidade Social: Uma Introdução à Macroeconomi a. São 
Paulo: Atlas, 1994. 
 
PAULANI, L. M.; BRAGA, M. B. A Nova Contabilidade Social . São Paulo: Saraiva, 2007.  
 
ROSSETTI, J. P. Contabilidade Social: uma abordagem introdutória.  São Paulo: Atlas, 1995. 
 
 

ÁREA: ECONOMIA / HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO  
Departamento de Ciências Econômicas e Gerenciais do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas  
Telefones: (31)3557-3835 e 3558-2275. E-mails: deceg@icsa.ufop.br e  diretoria@icsa.ufop.br  

 
PROGRAMA 

 
• As origens do pensamento econômico: de Aristóteles à Fisiocracia. 
• Adam Smith: a instauração do discurso econômico. 
• David Ricardo: valor, distribuição e o debate com Malthus. 
• Marx e a crítica da economia política. 
• Revolução marginalista, as origens do equilíbrio geral e a ortodoxia neoclássica. 
• Keynes: o princípio da demanda efetiva numa economia monetária. 
• Ciclo econômico e inovação em Schumpeter. 
• A escola austríaca: Von Mises e Hayek. 
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BIBLIOGRAFIA 
 

ARISTÓTELES. Econômicos. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

FEIJÓ, R. História do Pensamento Econômico: de Lao Zi a Robert Lucas. São Paulo: Atlas, 2007. 

HAYEK, F. A. Prices and Production and Other Works: On Money, The Business Cycle and The 

Gold Standard. Auburn: Ludwig von Mises Institut, 2008. 

JEVONS, W. S. A teoria da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1987. 

KEYNES, J. M. Keynes, J. M. The collected writings of John Maynard Keynes. Londres: 

Macmillan, várias datas. 

KEYNES, J. M. Teoria geral do emprego, do juro e da moeda. São Paulo: Atlas, 1982. 

MARSHALL, A. Princípios de Economia – Tratado Introdutóriao. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 

MARX, K. O Capital – Crítica da Economia Política, Livros I, II, III. São Paulo: Abril Cultural, 1985. 

MARX, K. Teorias da Mais-Valia, 3v. São Paulo: Difel, 1987. 

QUESNAY, F. Quadro econômico dos fisiocratas. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

MEEK, R. L. The economics of Physiocracy: Essays and Translations. Londres, Allen & Unwin, 

1963. 

RICARDO, D. Princípios da Economia Política e Tributação. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

RICARDO, D. The works and correspondence. (Sraffa ed.). Indianapolis: Liberty Fund, 2005. 

SMITH, A. A riqueza das nações. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

SMITH, A. The Glasgow Edition of Works and Correspondence. Indianapolis: Liberty Fund, 1982. 

SCREPANTI, E. ZAMAGNHI, S. An outline of the history of economic thought. Oxford, Clarendon 

Press, 1993. 

SCHUMPETER, J. A. História da Análise Econômica. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1964. 

SCHUMPETER, J. A. Teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Abril Cultural, 1986. 

SCHUMPETER, J. A. Business Cycles: a Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the 

Capitalist Process. Eastford, 2005. 

VON MISES, L. Ação Humana – Um Tratado de Economia. São Paulo: Instituto Ludwig von 

Mises Brasil, 2010, 3ª ed. 

WALRAS, L. Compêndio dos Elementos de Economia Política Pura. São Paulo: Abril Cultural, 

1983. 
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ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL /  FOTOGRAFIA  
Departamento de Ciências Sociais, Comunicação Social – Jornalismo e Serviço Social do 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas  
Telefones: (31)3557-3835 e 3558-2275. E-mails: decso@icsa.ufop.br e  diretoria@icsa.ufop.br  

 
PROGRAMA 

 

• A história da fotografia com ênfase na fotografia documental. 

• Fotografia contemporânea: cenário, tendências e desafios. 

• Do aparelho fotográfico às técnicas e conceitos fundamentais de captação e iluminação 
na imagem estática. 

• Cobertura fotográfica: pauta visual, planejamento da captação, edição e circulação das 
imagens. 

• Direito autoral, direito de imagem e princípios editoriais na fotografia de imprensa. 

• Ética e estética da fotografia estática e do audiovisual. 

• A construção de narrativas fotográficas para os meios de comunicação. 

• Os dispositivos móveis e o estatuto da fotografia na sociedade contemporânea. 

• Técnicas e conceitos de direção de fotografia para o documentário audiovisual. 

• A imagem fotográfica: entre documento e expressão. 

ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL /  WEBJORNALISMO  
Departamento de Ciências Sociais, Comunicação Social – Jornalismo e Serviço Social do 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas  
Telefones: (31)3557-3835 e 3558-2275. E-mails: decso@icsa.ufop.br e  diretoria@icsa.ufop.br  

 
PROGRAMA 

 

• História e desenvolvimento do jornalismo na internet. 

• Práticas de reportagem e linguagem jornalística no contexto do webjornalismo. 

• Webjornalismo, cultura participativa e transmídia. 

• Produção e circulação de conteúdos multimídia. 

• Visualização de dados no webjornalismo. 

• Redes sociais, circulação aberta da informação e transformações no jornalismo. 
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• Valores éticos e práticas jornalísticas no contexto digital. 

• Questões do jornalismo contemporâneo: newsgames, mobilidade, hiperlocal, base de 

dados; redes e mídias sociais. 

• Teorias da cibercultura e conceitos-chave para a comunicação digital e o jornalismo 

digital. 

• Tendências e desafios para o webjornalismo. 

ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL /  JORNALISMO AUDIOVISUAL  
Departamento de Ciências Sociais, Comunicação Social – Jornalismo e Serviço Social do 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas  
Telefones: (31)3557-3835 e 3558-2275. E-mails: decso@icsa.ufop.br e  diretoria@icsa.ufop.br  

 
PROGRAMA 

 
• Narrativas audiovisuais: gêneros e formatos possíveis para a notícia. 

• Produção audiovisual e convergência de mídias: o hibridismo de linguagens. 

• Jornalismo audiovisual: representações sociais, manipulação e poder. 

• Teoria estética do jornalismo audiovisual para web. 

• As novas tecnologias em comunicação audiovisual. 

• O uso do audiovisual na produção de hipermídias. 

• Comunicação, jornalismo e dispositivos móveis. 

• Jornalismo audiovisual e mídias sociais. 

• Tendências e desafios do jornalismo audiovisual contemporâneo: o contexto da cultura 

participativa. 

ÁREA: SERVIÇO SOCIAL APLICADO  
Departamento de Ciências Sociais, Comunicação Social – Jornalismo e Serviço Social do 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas  
Telefones: (31)3557-3835 e 3558-2275. E-mails: decso@icsa.ufop.br e  diretoria@icsa.ufop.br  

 
PROGRAMA 

• Produção e reprodução da vida social na ordem do capital. 

• Questão social e política social no Brasil. 

• Estado, direitos sociais e Serviço Social no capitalismo mundializado. 

• Política de assistência social no Brasil e o Serviço Social. 
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• Política de saúde e previdência no Brasil e o Serviço Social. 

• Os desafios ao projeto ético-politico do Serviço Social. 

• Política social e Serviço Social brasileiro na contemporaneidade. 

• Questão urbana e questão agrária no Brasil contemporâneo e Serviço Social. 

• Trabalho, Sociabilidade e Serviço Social. 

• Transformações societárias, Ética e Serviço Social. 

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. 

BOSCHETTI, Ivanete. Assistência Social no Brasil: um direito entre orig inalidade e 

      conservadorismo . Brasília: GESST/SER/UnB, 2003. 

BEHRING, E. R.; BOSCHETTI. Política social - fundamentos e história . São Paulo: 

     Cortez, 2006.  

BRAGA, Léa e CABRAL. Maria do Socorro Reis. (orgs.). O Serviço Social na 

      previdência: trajetória, projetos profissiona is e saberes . São Paulo: Cortez, 2007. 

BRAZ, M e NETTO, J.P.  Economia Política: uma introdução crítica . São Paulo:  

     Cortez, 2006. 

CHESNAIS, A mundialização do capital . São Paulo: Xamã, 1996. 

_______. (org.). A finança mundializada: raízes  sociais e políticas , configuração,  

     conseqüências . São Paulo: Boitempo, 2005. 

DELGADO. Inácio Delgado. Previdência social e mercado no Brasil . São Paulo, LTr,  

     2001. 

FORTI, Valéria, GUERRA, Yolanda. Ética e Direitos: ensaios críticos. 2 ed. Revisada.      Coletânea 
Nova de Serviço Social. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2010 

GUERRA, Yolanda. “Ensino da prática profissional no Serviço Social ”. Revista Temporalis.         

V. 2, Brasília: ABEPSS-VALCI, 2000. 

HARVEY, David. A condição Pós-moderna . São Paulo: Loyola, 2002. 
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_______. O novo imperialismo . São Paulo: Edições Loyola, 2004. 

IAMAMOTTO, M. V. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital  financeiro, 

 trabalho e questão social . São Paulo: Cortez, 2007.  

MARTINS, Jose de Souza. Expropriação e violência: a questão política no c ampo . São          
Paulo. Ed. Hucitec. 1991 

 

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. 

MOTA, Ana Elizabete. Cultura da crise e seguridade social . São Paulo: Cortez, 2000. 

MOTA, A. E. e BRAVO, M. I. S. et all. Serviço Social e Saúde: formação e trabalho  

profissional . São Paulo: Cortez, 2008 

MOTA, A. E. (Org.). O mito da assistência social: ensaios sobre Estado,  política e  

sociedade . 3 ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

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. 

NETTO, J.P. . Economia Política: uma introdução crítica . São Paulo: Cortez, 2006. 

SALVADOR, Evilásio. Fundo público e seguridade social no Brasil . São Paulo: 

Cortez, 2010 

VIEIRA, E. Os direitos e a política social.  São Paulo: Cortez, 2004. 
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ANEXO II  
 

DO EDITAL PROAD Nº 74 , DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012  
 
 

Baremas da Resolução CUNI nº. 1.160, aplicáveis ao presente Edital  
 
 
 
 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA                  
(10 PONTOS) 

 
 
Candidato (a)_  _Edital:       
 
 
Área:      

 
 

Nº. DE PONTOS ITENS A CONSIDERAR 
MÁXIMO OBTIDO 

Apresentação (clareza) 2  
Domínio dos conteúdos 4  
Poder de síntese / Objetividade 2  
Adequação e propriedade da linguagem 2  

 NOTA TOTAL:  
 

10 
 

 
 
 
Local/Data:    

 
 
Assinatura do Avaliador:   
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BAREMA PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA                   
(10 PONTOS) 

 
 
Candidato (a)_  _Edital:      
 
 
Área     

 
 

Nº. DE PONTOS CRITÉRIO
S Máximo Obtid

o  
PLANO DE AULA 
Clareza dos objetivos 0,2  
Adequação dos objetivos ao conteúdo 0,2  
Coerência na subdivisão do conteúdo 0,2  
Adequação do conteúdo ao tempo disponível 0,2  
Seleção apropriada do material didático 0,2  

 
DESENVOLVIMENTO DA AULA 
Relação entre o plano e o desenvolvimento da aula 1  
Linguagem clara, correta e adequação ao conteúdo. 1  
Abordagem das ideias fundamentais do conteúdo 1  
Sequência lógica do conteúdo dissertado 1  
Articulação entre as ideias apresentadas, permitindo 
a 

1  

Consistência teórica do conteúdo 1  
Uso adequado do material didático 1  
Cumprimento e uso adequado do tempo estipulado 2  

NOTA TOTAL:  
 

10 
 

 
 
Local/Data:     
 
 
Assinatura do Avaliador:_   
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BAREMA PARA JULGAMENTO DE TÍTULO E CURRICULO 
 

AVALIAÇÃO CONJUNTA   
 
Candidato (a)_  Edital:      
 
Área     

 
ATENÇÃO: As pontuações dos itens 1 e 3 deverão ser definidas pela comissão 

examinadora no ato de instalação dos trabalhos e im ediatamente comunicadas aos 
candidatos 

1). Títulos Acadêmicos – pontuação máxima:   
 

DISCRIMINAÇÃO 
 

PONTUAÇÃO 
 

TOTAL DE 
PONTOS 

Pós-Doutorado  
 

 

Doutorado   

Mestrado   

NOTA PARCIAL:  
 
 2). Produção científica, técnica, cultural e ou ar tística:  Deverão ser utilizadas as planilhas de 
“produção científica e formação de recursos humanos” da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da UFOP, por área de conhecimento, disponíveis no seu sítio na internet: 
www.propp.ufop.br. 
 
3). Atividades didáticas:   
 

Nº. DE 
PONTOS  

TOTAL DE 
PONTOS 

 
DISCRIMINAÇÃO  Valor 

unitári
o 

Quant.  

  DOCÊNCIA NO ENSINO 
BÁSICO/FUNDAMENTAL (cada ano):    

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR:  

Em Graduação (cada semestre)    

Em Pós-Graduação Stricto Sensu (cada 
semestre)    

 
 

Total de pontos: 
Atribuir nota 10 ao candidato com maior pontuação e  proporcional aos demais candidatos 

 
Nota Final : 

 
Local/Data:     
Assinatura dos TRÊS Avaliadores:   
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ANEXO III 

DO EDITAL PROAD Nº 74, DE 19 DE  NOVEMBRO DE 2012  
PLANILHA DE NOTAS E RESULTADOS 

Preenchimento preferencialmente em excel ou similar 
 

Prova Escrita Prova Didática Prova Prática Pesquisa ou Extensão  

Examinadores  Examinadores Examinadores  Examinadores  CANDIDATOS 

1 2 3 
Média 
NP1 1 2 3 

Média 
NP2 1 2 3 

Média 
NP3 1 2 3 

Média 
NP4 

 
NCPC 

Títulos 
e Currí  

culo 
NETC 

Nota 
Final  
NF 

Classif  

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

     0,00    0,00    0,00    0,00 0,00   0,00   

 
NP1 – Nota da Prova Escrita (média das notas dos avaliadores) 
NP2 – Nota da Prova Didática (média das notas dos avaliadores) 
NP3 – Nota da Prova Prática (média das notas dos avaliadores) 
NP4 – Nota do Projeto de Pesquisa ou Extensão (média das notas dos avaliadores) 
NCPC - Nota do Conjunto de Provas de Conhecimento (média entre NP1, NP2, NP3 e 
NP4) 
NETC – Nota do Exame de Títulos e Currículo  
NF – Nota final (NCPC + NETC)  

 
** ** ** ** Fim da PubFim da PubFim da PubFim da Publicação **licação **licação **licação ** 


