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Área de Conhecimento: MODELOS EM ANÁLISE ATUARIAL (duas vagas). Provas escrita e didática, no período de
09/03/2015 a 12/03/2015. Formação dos Candidatos: Graduação em
Ciências Atuariais. Mestrado em Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Administração, Economia, Matemática, Estatística, Engenharias, Ciência da Computação, Demografia.
Inscrições no período de 21/07/2014 à 20/08/2014, no endereço https://sistemas.uff.br/cpd.
Prazo para interposição de recurso ao Departamento de Ensino por indeferimento da inscrição: até o dia 22/08/2014.
Prazo para divulgação da decisão do recurso: 25/08/2014.
Valor da inscrição Professor Assistente A em 40H DE: R$
100,00 (cem reais)
Valor da remuneração Professor Assistente A em 40H DE:
R$ 3.599,50 (três mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta
centavos).
Valor da inscrição Professor Adjunto em 40H: R$ 150,00
(cento e cinquenta reais).
Valor da remuneração Professor Adjunto A em 40H: R$
4.699,21 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e um
centavos).
Prazo de validade do concurso: 1 (um) ano a partir da Homologação do Resultado do Concurso Público em DOU.
A lotação e o exercício dos candidatos habilitados serão no
Departamento de Ensino responsável pelo concurso.
O Edital que deu origem ao presente Extrato encontra-se
disponível no site: https://sistemas.uff.br/cpd. Maiores informações na
CPD/UFF ou pelo telefone (21) 2629-5272 e (21) 2629-5253, das
10:00 às 16:00 horas.
TERMO DE ADITAMENTO AO EDITAL Nº 87/2013
O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a abertura de
inscrições em concurso público de provas e títulos para ingresso na
Carreira do Magistério Superior, na classe A, de professor Assistente
A, nos termos deste edital. O concurso será realizado de acordo com
as normas estabelecidas pelas Resoluções do Conselho de Ensino e
Pesquisa (CEP) números 46/91 e 54/91, disponíveis no endereço
https://sistemas.uff.br/cpd, observado o disposto na Lei nº 8.112/90 e
na 12.772/12, nos Decretos nº 6.944/09 e nº 7.485/11, na Portaria
MPOG nº 450, de 06 de novembro de 2002 e na Portaria MEC nº 243
de 03 de março de 2011.
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA
CLASSE A: ASSISTENTE A - REGIME: 40H
1- Escolas de Ciências Humanas e Sociais
Departamento de Direito
Área de Conhecimento: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL (uma vaga). Provas escrita e didática, no período de
15/03/2015 a 17/03/2015. Formação dos Candidatos: Graduação em
Direito. Mestrado em Ciências Humanas, Ciências Sociais e afins.
Inscrições no período de 21/07/2014 à 20/08/2014, no endereço https://sistemas.uff.br/cpd.
Prazo para interposição de recurso ao Departamento de Ensino por indeferimento da inscrição: até o dia 22/08/2014.
Prazo para divulgação da decisão do recurso: 25/08/2014.
Valor da inscrição Professor Assistente A em 40H DE: R$
100,00 (cem reais)
Valor da remuneração Professor Assistente A em 40H DE:
R$ 3.599,50 (três mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta
centavos).
Prazo de validade do concurso: 1 (um) ano a partir da Homologação do Resultado do Concurso Público em DOU.
A lotação e o exercício dos candidatos habilitados serão no
Departamento de Ensino responsável pelo concurso.
O Edital que deu origem ao presente Extrato encontra-se
disponível no site: https://sistemas.uff.br/cpd. Maiores informações na
CPD/UFF ou pelo telefone (21) 2629-5272 e (21) 2629-5253, das
10:00 às 16:00 horas.
TERMO DE ADITAMENTO AO EDITAL Nº 179/2014
O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a abertura de
inscrições em concurso público de provas e títulos para ingresso na
Carreira do Magistério Superior, na classe A, de professor Adjunto A,
nos termos deste edital. O concurso será realizado de acordo com as
normas estabelecidas pelas Resoluções do Conselho de Ensino e
Pesquisa (CEP) números 46/91 e 54/91, disponíveis no endereço
https://sistemas.uff.br/cpd, observado o disposto na Lei nº 8.112/90 e
na 12.772/12, nos Decretos nº 6.944/09 e nº 7.485/11, na Portaria
MPOG nº 450, de 06 de novembro de 2002 e na Portaria MEC nº 243
de 03 de março de 2011.
UNIDADES DE ENSINO DE NITERÓI
CLASSE A: ADJUNTO A - REGIME: 40H DE
1- Instituto de Letras
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas
Área de Conhecimento: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS (nove vagas) Provas escrita e didática, no período de
23/03/2015 a 27/03/2015. Formação dos Candidatos: Graduação em
Letras-LIBRAS, Letras, Linguística, Pedagogia e Certificação de Proficiência em LIBRAS (nível superior - MEC) expedida pela PROLIBRAS OU FENEIS. Doutorado em Letras.
Inscrições no período de 21/07/2014 à 20/08/2014, no endereço https://sistemas.uff.br/cpd.
Prazo para interposição de recurso ao Departamento de Ensino por indeferimento da inscrição: até o dia 22/08/2014.
Prazo para divulgação da decisão do recurso: 25/08/2014.
Valor da inscrição Professor Adjunto A em 40H DE: R$
230,00 (duzentos e trinta reais).

Valor da remuneração Professor Adjunto A em 40H DE: R$
8.344,64 (oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e
quatro centavos).
Prazo de validade do concurso: 1 (um) ano a partir da Homologação do Resultado do Concurso Público em DOU.
A lotação e o exercício dos candidatos habilitados serão no
Departamento de Ensino responsável pelo concurso.
O Edital que deu origem ao presente Extrato encontra-se
disponível no site: https://sistemas.uff.br/cpd. Maiores informações na
CPD/UFF ou pelo telefone (21) 2629-5272 e (21) 2629-5253, das
10:00 às 16:00 horas.
SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO
EDITAL
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 205/2014
O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições, retifica o Edital nº 205/2014, D.O.U. nº 220 de 13
de novembro de 2014 - seção 3 - página 77 e 78.
Incluir:
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANGRA DOS REIS
CLASSE A : ADJUNTO A - REGIME: 40H DE
1- Instituto de Educação de Angra dos Reis
Departamento de Educação
Área de Conhecimento: GEOGRAFIA HUMANA (uma vaga). Provas escrita e didática, no período de 23/03/2015 a 27/03/2015.
Formação dos Candidatos: Graduação em Geografia. Mestrado em
qualquer área, desde que Doutorado em Geografia. Doutorado em
qualquer área, desde que Mestrado em Geografia.
UNIDADES DE ENSINO DE NITERÓI
CLASSE A: ADJUNTO A - REGIME: 20 HORAS
Onde se lê:
1- Instituto de Computação
Departamento de Ciência da Computação
Área de Conhecimento: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
(duas vagas). Provas escrita, didática e prática, no período de
16/03/2015 a 20/03/2015. Formação dos Candidatos: Doutorado em
Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Informática, Matemática, Engenharia. OBS: A Prova Prática consiste de apresentação
escrita e defesa oral do Plano de Pesquisa do candidato, para os
próximos três anos.
Leia-se:
1- Instituto de Computação
Departamento de Ciência da Computação
Área de Conhecimento: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
(duas vagas). Provas escrita, didática e prática, no período de
23/03/2015 a 27/03/2015. Formação dos Candidatos: Doutorado em
Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Informática, Matemática, Engenharia. OBS: A Prova Prática consiste de apresentação
escrita e defesa oral do Memorial contendo experiências anteriores e
plano de trabalho para os próximos três anos (a especificação do
plano deve conter atividades de pesquisa e extensão).
Onde se lê:
2- Faculdade de Medicina
Departamento de Patologia
Área de Conhecimento: ANATOMIA PATOLÓGICA HIMANA (duas vagas). Provas escrita, didática e prática, no período de
09/03/2013 a 13/03/2013. Formação dos candidatos: Graduação em
Medicina com residência ou especialização em Anatomia Patológica.
Mestrado em Qualquer área do conhecimento. Doutorado em Qualquer área do conhecimento. OBS.: A prova prática constará de a)
descrição e/ou diagnóstico macroscópico em imagens (projetadas e/ou
impressas em papel) de peças cirúrgicas ou de necropsias médicas,
cuja documentação fotográfica conste na bibliografia, b) descrição
e/ou diagnóstico histopatológico em lâminas selecionadas pela banca
examinadora, cuja documentação fotográfica ou descrição conste na
bibliografia; c) descrição e/ou diagnóstico imuno-histoquímico em
lâminas selecionadas pela banca examinadora e/ou em imagens (projetadas e/ou impressas em papel) cuja documentação fotográfica ou
descrição conste na bibliografia. 2- Em todas as questões poderá ser
solicitado justificativa e diagnóstico diferencial.
Leia-se:
2- Faculdade de Medicina
Departamento de Patologia
Área de Conhecimento: ANATOMIA PATOLÓGICA HUMANA (duas vagas). Provas escrita, didática e prática, no período de
09/03/2013 a 13/03/2013. Formação dos candidatos: Graduação em
Medicina com residência ou especialização em Anatomia Patológica.
Mestrado em Qualquer área do conhecimento. Doutorado em Qualquer área do conhecimento. OBS.: A prova prática constará de a)
descrição e/ou diagnóstico macroscópico em imagens (projetadas e/ou
impressas em papel) de peças cirúrgicas ou de necropsias médicas,
cuja documentação fotográfica conste na bibliografia, b) descrição
e/ou diagnóstico histopatológico em lâminas selecionadas pela banca
examinadora, cuja documentação fotográfica ou descrição conste na
bibliografia; c) descrição e/ou diagnóstico imuno-histoquímico em
lâminas selecionadas pela banca examinadora e/ou em imagens (projetadas e/ou impressas em papel) cuja documentação fotográfica ou
descrição conste na bibliografia. 2- Em todas as questões poderá ser
solicitado justificativa e diagnóstico diferencial.
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA
CLASSE A : ADJUNTO A - REGIME: 40 HORAS DE
Onde se lê:
1- Escola de Ciências Humanas e Sociais
Departamento de Psicologia.
Área de Conhecimento: PSICOLOGIA SOCIAL (uma vaga).
Provas escrita e didática, no período de 09/03/2015 a 13/03/2015.
Formação dos Candidatos: Graduação em Psicologia. Mestrado em
Educação, Psicologia Social, Filosofia, Ciências Sociais, Serviço So-
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cial e Políticas Públicas. Doutorado em Educação, Psicologia Social,
Filosofia, Ciências Sociais, Serviço Social, Políticas Públicas.
Leia-se:
1- Escola de Ciências Humanas e Sociais
Departamento de Psicologia.
Área de Conhecimento: PSICOLOGIA SOCIAL (uma vaga).
Provas escrita e didática, no período de 09/03/2015 a 13/03/2015.
Formação dos Candidatos: Graduação em Psicologia. Mestrado em
todas as áreas do conhecimento. Doutorado em todas as áreas do
conhecimento.
Onde se lê:
1- Escola de Ciências Humanas e Sociais
Departamento de Psicologia.
Área de Conhecimento: PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO (uma vaga). Provas escrita e didática, no
período de 16/03/2015 a 20/03/2015. Formação dos Candidatos: Graduação em Psicologia. Mestrado em Psicologia Organizacional, Social e do Trabalho, Administração, Engenharia de Produção, Políticas
Públicas. Doutorado em Psicologia Organizacional, Social e do Trabalho, Administração, Engenharia de Produção, Políticas Públicas.
Leia-se:
1- Escola de Ciências Humanas e Sociais
Departamento de Psicologia.
Área de Conhecimento: PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO (uma vaga). Provas escrita e didática, no
período de 16/03/2015 a 20/03/2015. Formação dos Candidatos: Graduação em Psicologia. Mestrado em Psicologia, Administração, Engenharia de Produção, Políticas Públicas e Saúde Pública. Doutorado
em Psicologia, Administração, Engenharia de Produção, Políticas Públicas e Saúde Pública.
ROBERTO DE SOUZA SALLES
EDITAL N o- 211/2014
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições, torna público que estarão abertas as inscrições no
Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto, nas áreas especificadas no Anexo I. A Seleção será realizada
de acordo com a Lei nº. 8.745 de 09/12/93, alterada pela Lei nº. 9.849
de 26/10/99, Lei nº 12.425 de 17/06/11 e Portarias MEC nº. 196 de
24/02/2011, nº 925 de 13/07/2011, nº 243 de 03/03/2011, nº 003 de
03/02/2012 e nº 166 de 12/03/2012.
1. Do requerimento de inscrição on line.
Poderão inscrever-se no Processo Seletivo cidadãos brasileiros ou estrangeiros detentores do título acadêmico especificado no
anexo I. Os candidatos deverão ingressar no endereço https://sistemas.uff.br/cpd para cadastrar-se no Sistema de Gerenciamento de
Concursos. Concluído o cadastramento, o candidato deverá fazer o
login mediante informação do CPF e da senha pessoal indicada no
cadastro. Após ingressar no sistema, o candidato deverá requerer sua
inscrição por meio do link "requerimento de inscrição", seguindo as
etapas do formulário. O pedido de inscrição deverá ser realizado das
12 horas do 1º dia até às 24 horas do último dia do período de
inscrição, conforme Anexo I.
2. Da documentação.
O requerimento de inscrição exige a remessa de cópia digitalizada do comprovante da titulação exigida, conforme especificação no anexo I e cópia do curriculum vitae. No caso de candidato
estrangeiro é obrigatório o encaminhamento de cópia digitalizada do
visto de permanência.
3. Da realização do Processo Seletivo.
3.1-O Processo Seletivo será realizado nos dias e locais relacionados nos Anexos I e II, e compreenderá nos seguintes tipos de
avaliação, todos com notas de 0 (zero ) a 10 ( dez ).:
3.1.1 Prova escrita
3.1.2 Prova didática e
3.1.3 Julgamento do Curriculum Vitae.
3.2- A prova didática constará de uma aula de 50 (cinquenta)
minutos e versará sobre um dos pontos da relação entregue aos
candidatos inscritos e sorteado na presença de todos os candidatos
conforme cronograma fornecido pelo Departamento.
3.3- A prova didática terá como objetivo aferir a capacidade
do candidato em relação aos procedimentos didáticos, ao domínio e
conhecimento do assunto abordado e às condições para o desempenho
de atividades docentes.
3.4- A nota referente ao julgamento do "Curriculum Vitae"
corresponderá à média ponderada das notas conferidas por cada examinador a cada um dos seguintes grupos:
GRUPO I - Avaliação da titulação dos candidatos nos graus
de Doutorado, de Livre-docência, de Mestrado, de Especialização, de
Aperfeiçoamento, de Atualização ou de estudos equivalentes;
GRUPO II - Exercício de atividades do magistério sobretudo
superior, em nível de graduação e pós-graduação, considerando como
fatores para atribuição dos pontos o tempo de exercício e as contribuições ao desenvolvimento do ensino;
GRUPO III - Exercício de Atividades profissionais não docentes, desde que relacionadas à área específica do concurso;
GRUPO IV - Produção acadêmica de natureza intelectual,
científica, artística, cultural ou técnica, relacionada à área de conhecimento do concurso.
Parágrafo único - Cada GRUPO receberá nota de 0 ( zero )
a 10 ( dez ), com pesos estabelecidos no Anexo I.
3.5- É facultado ao candidato solicitar vista da prova escrita,
bem como interpor recurso administrativo, devidamente fundamentado, visando revisão das notas a ele atribuídas.
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