SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE HUMANIDADES
EDITAL CH Nº 21, DE 19 DE JUNHO DE 2013
O Diretor do Centro de Humanidades, da Universidade Federal de Campina Grande, Campus de
Campina Grande - PB, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições para o
processo seletivo simplificado para contratação de Professor Substituto. O processo seletivo
será regido pela Lei nº 8.745/93, com alterações feitas pelas Leis 9.849/99, 10.667/03,
10.973/04, 11.123/05, e 12.772/12, Medida Provisória n. 614/2013, e, no que couber pela
Resolução nº 02/2006 da Câmara Superior de Gestão Administrativo-Financeira. Assim,
encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Professor Substituto, na
categoria correspondente a Professor Assistente A, nível 1, em Regime de Trabalho T-20, para a
Unidade Acadêmica de Ciências Sociais.
I. Das inscrições
1.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, na Secretaria da Unidade Acadêmica de
Ciências Sociais, Bloco BA, Hall das Placas, Universidade Federal de Campina Grande,
Campus de Campina Grande, Rua Aprígio Veloso, 882, Bodocongó. Fone: 2101 1211.
Período: 01 a 05/07/2013 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
II. Das vagas:
Será oferecida 01 (uma) vaga para o cargo de Professor Substituto na Classe Assistente A,
Nível 1, Regime de Trabalho T-20, da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, conforme
especificado abaixo:
Área do
Conhecimento
Direito

III.

Regime de
Trabalho
T-20

Classe

Vagas

Requisitos específicos

Assistente A

01

Mestrado em Direito

Dos requisitos para inscrições:
3.1. Será exigida cópia legível e autenticada dos documentos citados abaixo, que deverão ser
enviados a essa unidade acadêmica conforme o determinado no item 1.1 desse Edital:
a) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição de R$ 100,00 (cem reais). O
candidato
deve
acessar
o
seguinte
endereço
eletrônico:
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp colocando o código da
unidade favorecido 158702; gestão: 15281, código do recolhimento, 2883-7, número de
referência 152005, competência 07/2013. Vencimento: 05/07/2013, inserir o numero do
CPF e o nome do candidato, além do valor da taxa acima, concluindo com a emissão da
GRU para pagamento exclusivamente do Banco do Brasil.
b) Requerimento de inscrição assinado pelo candidato, dirigido ao Coordenador
Administrativo da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, de acordo com modelo
anexo ao presente Edital;

c) Fotocópia legível e autenticada dos diplomas ou certidões conforme estabelecido na
coluna Requisitos Específicos (Requisitos e Titulação Acadêmica Mínima Exigida), do
quadro apresentado no item 02 deste Edital;
d) Fotocópia legível e autenticada da declaração de comprovação de experiência
profissional ou docência, emitida por diretor do serviço ou coordenador de curso,
respectivamente;
e) Fotocópia legível e autenticada do título de eleitor e do comprovante de quitação com as
obrigações eleitorais;
f) Fotocópia legível e autenticada do comprovante de quitação com o serviço militar (para
candidatos do sexo masculino);
g) Fotocópia legível e autenticada do passaporte, com visto, de acordo com as normas do
Serviço Nacional de Imigração (para estrangeiros);
h) Fotocópia legível e autenticada da Carteira de Identidade e do CPF;
i) Preenchimento do Termo declarando aceitar as normas constantes da Resolução nº
02/2006, da Câmara de Gestão Administrativo-Financeira do Conselho Universitário –
UFCG; os procedimentos definidos pela Comissão de Seleção referida no Art. 7º dessa
Resolução e as disposições contidas nesse Edital;
j) Curriculum Vitae do candidato acompanhado de documentação comprobatória dos
títulos e experiência profissional, devidamente autenticados;
k) Declaração de que nos últimos 24 (vinte e quatro) meses não teve contrato temporário
com Instituição Federal de Ensino;
l) Ser brasileiro nato ou apresentar certificado de visto permanente.
IV. Da remuneração:
A remuneração do profissional a ser contratado será fixada em conformidade com a Lei n.
12.772/2012 e suas alterações posteriores.
V.

Da seleção:
5.1. Das datas para sorteio do ponto e para realização da Prova:
a) Sorteio do Ponto: Secretaria da UACS
Data: 22/07/2013
Horário: 08:00 horas
b) Prova Didática
Data: 23/07/2013
Horário: 08:00 horas
Local de Prova: BZ 205
5.2. O processo seletivo constará de prova didática, com peso 6 (seis) e de exame de títulos
com peso 04 (quatro), este de acordo com a tabela para avaliação de títulos, anexa à
Resolução 01/2012 da Câmara de Gestão Administrativo-Financeira do Conselho
Universitário-UFCG.
5.3. Será considerado aprovado e apto para o exame de títulos o candidato que obtiver
média final igual ou superior a 70 (setenta) na prova didática.
5.4. O exame de títulos será realizado imediatamente após a prova didática.

VI. Das disposições Gerais:
a) Será indeferida a inscrição do candidato que não apresentar a documentação completa até
o final do prazo das inscrições;
b) Será desclassificado do processo seletivo o candidato que não comparecer ao sorteio do
ponto;
c) É obrigatório que todos os candidatos, no dia da prova didática, apresentem no horário de
início da prova didática 03 (três) vias do plano de aula;
d) Para maiores informações, os candidatos deverão dirigir-se à Secretaria da Unidade
Acadêmica de Ciências Sociais do CH/UFCG, nos dias úteis, das 08h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00, telefones: (083) 2101 1211 e 2101 1210.
e) O processo seletivo simplificado objeto deste Edital terá validade de 01 ano, contando a
partir da publicação da homologação do resultado do processo seletivo pelo Diário Oficial
da União, sendo possível a prorrogação por igual período, mediante expressa e pública
decisão da UFCG.

Campina Grande, 19 de junho de 2013.

Luciênio de Macedo Teixeira
Diretor

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE HUMANIDADES

EDITAL Nº 21, de 19 de junho de 2012
ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS NORMAS DO
CONCURSO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Eu, ______________________________________________________________________
RG nº ____________________________, CPF nº ___________________________,
DECLARO, para os devidos fins de Direito, que tenho pleno conhecimento e aceito as
normas e instruções do Processo Seletivo Simplificado para professor substituto, classe
Assistente A, Nível 1, da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, do Centro de
Humanidades, da Universidade Federal de Campina Grande, no qual me inscrevi para
concorrer a uma vaga na área de__________________________________________,
conforme EDITAL Nº 21, de 19 de junho de 2012, disponível na página www.ufcg.edu.br.

Campina Grande, _____ de julho de 2013.

_______________________________

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE HUMANIDADES
EDITAL Nº 21, de 19 de junho de 2012
ANEXO II
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Ilmo. Coordenador Administrativo da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais –
UACS/CH/UFCG,__________________________________________________________,
residente à rua _____________________________________________________________,
Nº ______, bairro___________________________________________________________,
CEP:________________, na cidade de__________________________________________,
UF:____, telefone: _______________, vem requerer, a Vossa Senhoria, inscrição no
Processo Seletivo Simplificado, classe Assistente A, nível 1, da Unidade Acadêmica de
Ciências Sociais, do Centro de Humanidades, da Universidade Federal de Campina Grande,
para concorrer a uma vaga na área de _______________________, conforme EDITAL Nº
21, de 19 de junho de 2012, disponível na página www.ufcg.edu.br.
Nestes Termos, pede Deferimento.

Campina Grande, _____ de julho de 2013.

__________________________________

Procurador (a): ____________________________________________________________
RG ______________________, CPF ___________________, Telefone _______________
Endereço: _________________________________________________________________

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE HUMANIDADES

EDITAL Nº 21, de 19 de junho de 2012

ANEXO III
PROGRAMA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Limites constitucionais ao poder de tributar;
Princípios gerais do direito tributário;
Princípios constitucionais administrativos;
Personalidade e capacidade jurídica;
Remédios constitucionais: espécies, objetivos;
Atividade econômica na Constituição Federal de 1988: princípios e objetivos;
Empresário: conceito, objeto, divisão, espécies, caracterização, capacidade;

Relação jurídica;
Direitos obrigacionais: conceito e espécies;
Estado Democrático.

BANCA EXAMINADORA:
Titular:
Prof. Dr. Paulo Vieira de Moura (UFCG)
Prof. Msc. Hermilia Feitosa Junqueira Ayres (UFCG)
Prof. Msc. José Irivaldo Alves de Oliveira Silva (UFCG)
Suplentes:
Prof. Dra. Edjane Esmerina Dias da Silva (UFCG)
Prof. Msc. Cláudia Pachú (UFCG)
Prof. Msc. Jonábio Barbosa dos Santos (UFCG)

