
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

GABINETE DO DIRETOR 
 

Edital nº13 /2007 
 
O Diretor do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, da Universidade Federal de Campina Grande, no uso de suas atribuições, torna 
público para conhecimento dos interessados que em virtude da publicação do Aviso de Edital no D.O.U. encontram-se abertas as 
inscrições para o Processo Seletivo para Professor Substituto das disciplinas abaixo descriminadas, devidamente autorizado pelo 
Magnífico Reitor e de conformidade com a Lei Nº 8.745, com as alterações feitas pelas Leis 9.849/99, 10.667/03, 10.973/04 e 
11.123/05 e Resolução Nº 02/2006 da Câmara de Gestão Administrativo-Financeira e as disposições contidas neste Edital. 
 
1.  Das Inscrições: As inscrições serão realizadas na Coordenação do Curso de Ciências Contábeis do CCJS/UFCG no período de 

15 a 21 de agosto de 2007, em dias úteis, nos horários de 08h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00. 
 
2.  Das vagas: Será oferecida vaga para o cargo de professor substituto conforme discriminação abaixo: 
 

Área Disciplina Regime de Trabalho Requisitos Nº de vagas 

Economia 
Fundamentos de 

Economia 
T-40 Bacharelado em economia  01 

Direito 

Direitos Humanos, 
Direito 

Social,Trabalhista e 
Previdenciário 

T-40 Bacharelado em Direito  01 

 
3.  Dos requisitos para inscrições: 
 

3.1. No ato da inscrição será exigida cópia autenticada dos seguintes documentos: 
 a)  Certificado de Conclusão de Curso ou Diploma de Graduação de acordo com a tabela acima, expedido por instituição 

devidamente reconhecida pelo MEC. 
 b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais) que será paga mediante Guia de 

Recolhimento da União – GRU, fornecida pelo setor de finanças do Campus de Sousa-PB, ou acessando o endereço 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp e preencher a GRU, colocando o código da unidade 
favorecida 158198; gestão 15281 e código do recolhimento 28883-7, inserir o número do CPF e o nome do candidato, 
além do valor da taxa acima, concluindo com a emissão da GRU e depositar o valor da taxa no Banco do Brasil; 

 c) Carteira de identidade; 
 d) CPF; 
 e) Título Eleitoral com o último comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; 
 f) Comprovante de quitação com o Serviço Militar (somente para homens); 
 g) Curriculum Vitae do candidato devidamente comprovado; 
 h) Declaração de que nos últimos 24 (vinte e quatro) meses não teve contrato temporário com Instituição Federal de 

Ensino; 
 

3.2.  Preenchimento do Requerimento de Inscrição pelo candidato ou seu procurador devidamente habilitado, dirigido à 
Coordenadora Administrativa do CCJS/UFCG. 

 
4. Da seleção: 
 

SORTEIO DO PONTO PROVA DIDÁTICA DISCIPLINAS DA SELEÇÃO 
Data Horário Data Horário 

SALA 

Fundamentos de Economia 27/08/2007 14h00 28/08/2007 A partir das 14h00 1 CC 
Direitos Humanos, Direito 

Social,Trabalhista e Previdenciário 
27/08/2007 08h00 28/08/2007 A partir das 08h00 2 CC 

 
5. Das disposições Gerais: 

 
a) Será  indeferida a  inscrição do candidato que não apresentar a  documentação completa até o final  do prazo das  

inscrições. 
b)  Por decisão da assembléia da Unidade Acadêmica os candidatos aprovados e não classificados constituíram um cadastro de 

reserva na respectiva disciplina objeto de seleção com validade de dois anos. 
c)  Havendo um grande número de candidatos inscritos haverá divisão em dois grupos terá novo sorteio de ponto para os 

candidatos do segundo grupo. 
d)  Para maiores informações os candidatos deverão dirigir-se a Coordenação do Curso de Ciências Contábeis do 

CCJS/UFCG, das 08h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00. 
 
 
 

Sousa-PB, 16 de maio de 2007. 
 
 
 



 Joaquim Cavalcante de Alencar  
(Diretor do CCJS - Mat. SIAPE nº 333.515)  

 
 
 
 
 
 
  


