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O Diretor do Centro de Educação e Saúde da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, 

Campus de Cuité torna público, para conhecimento dos interessados, em cumprimento a Decisão 

Judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública, Processo nº 0000445-23.2013.4.05.8201, a 

reabertura do Edital Nº 01, de 01 de janeiro de 2013, de Inscrições para o Concurso Público de 

Provas e Títulos para a Carreira do Magistério Superior do Centro de Educação e Saúde da 

Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Cuité, publicado no Diário Oficial da União 

de 14 de janeiro de 2013, seção 3, pg. 60 a 63, alterado pelo Edital Nº 02, de 24 de janeiro de 2013, 

publicado na seção 3, pg. 39 do D.O.U. de 28/01/2013, com as seguintes alterações: Na pg. 1, Item 

2 – DO CARGO, subitem 2.1 – onde se lê: “Denominação, classe e nível de ingresso: - Professor 

Assistente, Padrão I”, leia-se: “Denominação, classe e nível de ingresso: - Professor Auxiliar, 

Nível I”; subitem 2.2 – onde se lê: “Remuneração Inicial do cargo: Professor Assistente, Nível I, 

Dedicação Exclusiva: R$ 4.022,64, compreendendo Vencimento Básico e Retribuição por Titulação 

(RT)”, leia-se: “Remuneração Inicial do cargo: Professor Auxiliar, Nível I, Dedicação 

Exclusiva, compreendendo Vencimento Básico e Retribuição por Titulação (RT), conforme 

tabela abaixo”  
CLASSE - Prof. Auxiliar, Nível I, 40horas com Dedicação Exclusiva VENCIMENTO RT TOTAL 

Titulação - Aperfeiçoamento 3.594,57 272,46 3.867,03 

Titulação - Especialização 3.594,57 496,08 4.090,65 

Titulação - Mestrado 3.594,57 1.871,98 5.466,55 

Titulação - Doutorado 3.594,57  4.455,20 8.049,77 

 

Na pg. 2, Item 4 - DA TAXA DE INSCRIÇÃO, subitem 4.1, onde se lê: “Para tanto, o candidato 

deve acessar o endereço eletrônico: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp e 

preencher a GRU - Guia de Recolhimento da União, colocando o código da Unidade Favorecida 

150154; Gestão 15281, Código do Recolhimento 28.883-7 e vencimento 01/02/2013...”, leia-se: “e 

vencimento em 15/04/2013”; subitem 4.3, onde se lê: “... e deseje solicitar isenção da taxa de 

inscrição deverá fazê-lo até o dia 18/01/2013...”, leia-se: “... deverá fazê-lo até o dia 

09/042013...”; subitem 4.4, onde se lê: “O requerimento deve ser entregue e protocolado no local de 

inscrição e a resposta sobre o deferimento ou não, será divulgado no endereço eletrônico 

www.ces.ufcg.edu.br e no quadro de aviso da Unidade Acadêmica de Saúde do Centro de Educação 

e Saúde no dia 25/01/2013”, leia-se: “... e a resposta sobre o deferimento ou não, será 

divulgada... no dia 11/04/2013”, no subitem 4.5, onde se lê: “O candidato cujo pedido de isenção 

tiver sido indeferido, deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição e entregar através de 

protocolo no local de inscrição, ou enviar via Correio, por SEDEX, o comprovante original do 

depósito bancário no valor da taxa de inscrição conforme especificado no subitem 4.1, até o dia 

01/02/2013”, leia-se: “... e entregar através de protocolo no local de inscrição, ou enviar via 

Correio, por SEDEX, o comprovante original do depósito bancário no valor da taxa de 

inscrição conforme especificado no subitem 4.1, até o dia 15/04/2013”;  

 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
http://www.ufcg.edu.br/


No item 5 – DAS INSCRIÇÕES, subitem 5.1, onde se lê: “As inscrições serão realizadas no 

período de 14 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013”, leia-se: “As inscrições serão reabertas para 

novos candidatos, no período de 04 a 15 de abril de 2013”, subitem 5.3 - O candidato apresentará 

no ato da inscrição..., acrescentar uma alínea: “h) cópia autenticada do Diploma de Graduação” 

      

Na pg. 3, Item 6 - DAS VAGAS E ÁREAS, subitem 6.1, onde se lê: “Titulação Acadêmica 

Mínima Exigida na Classe de Professor Adjunto, Padrão”, leia-se: “Titulação Acadêmica Mínima 

Exigida na Classe de Professor Auxiliar, Nível I”, onde se lê: “Graduação em Enfermagem com 

Mestrado em Enfermagem ou áreas afins e Especialização na área do concurso, com 01 (um) ano de 

experiência comprovada como enfermeiro assistencial em Centro Cirúrgico, Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência ou Unidade de Terapia Intensiva”, leia-se: “Graduação em 

Enfermagem”; onde se lê: “Graduação Nutrição com Mestrado em Nutrição ou áreas afins”, leia-

se: “Graduação em Nutrição”; onde se lê: “Graduação Nutrição com Mestrado em Nutrição, 

Saúde Coletiva ou áreas afins”, leia-se: “Graduação em Nutrição”; 

 

No Item 8 – DAS PROVAS, subitem 8.2, onde se lê: “Períodos: 05 a 08 de março de 2013, alíneas 

a) Prova escrita: 05 de março de 2013 às 8h; b) Sorteio de ponto para a prova didática: 06 de março 

de 2013 às 8h; c) Prova didática: 07 de março de 2013 às 8h; d) Prova de Títulos: 08 de março de 

2013 às 8h; e e) Resultado: 08 de março de 2013 – a partir das 17h...”, leia-se: “Períodos: 07 a 10 

de maio de 2013, para a área de conhecimento Enfermagem em Cuidados Críticos e 

Cirúrgicos, alíneas a) Prova escrita: 07/05/2013, às 8h; b) Sorteio do ponto para a prova 

didática: 08/05/2013, às 8h; c) Prova didática: 09/05/2013, às 8h; d) Prova de títulos: 

10/05/2013, às 8h; e e) Resultado: 10/05/2013, a partir da 17h; “Períodos: 14 a 17 de maio de 

2013, para as áreas de conhecimento: “Ciências da Nutrição”, e “Antropologia da Nutrição e 

Práticas/Estágios em Saúde Coletiva” alíneas a) Prova escrita: 14/05/2013 às 8h; b) Sorteio de 

ponto para a prova didática: 15/05/2013 às 8h; c) Prova didática: 16/05/2013 às 8h; d) Prova 

de Títulos: 17/05/2013 às 8h; e d) Resultado: 17/05/2013 – a partir das 17h”; 

 

Na pg. 6, ANEXO 1 – PRAZOS REGULAMENTARES DO CONCURSO PÚBLICO PARA 

CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, onde se lê: Inscrições – 14/01/2013 a 01/02/2013, 

leia-se: “Reabertas para novos candidatos de 04 a 15/04/2013”; onde se lê: “Realização do 

Concurso - 05 a 08/03/2013”, leia-se: “Realização do Concurso – 07 a 10/05/2013, para área de 

conhecimento “Enfermagem em Cuidados Críticos e Cirúrgicos” e de 14 a 17/05/2013, para as 

áreas de conhecimento “Ciências da Nutrição” e “Antropologia da Nutrição e 

Práticas/Estágios em Saúde Coletiva”; 

 

ANEXO 1, pg. 7 - CONSTIUIÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA, na Titulação mínima 

exigida, onde se lê: “Graduação em Enfermagem com Mestrado em Enfermagem ou áreas afins e 

Especialização na área do concurso, com 01 (um) ano de experiência comprovada como enfermeiro 

assistencial em Centro Cirúrgico, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ou Unidade de 

Terapia Intensiva”, leia-se: “Graduação em Enfermagem”; Na pg. 8 - PROGRAMA, na 

Titulação mínima exigida, onde se lê: “Graduação em Enfermagem com Mestrado em Enfermagem 

ou áreas afins e Especialização na área do concurso, com 01 (um) ano de experiência comprovada 

como enfermeiro assistencial em Centro Cirúrgico, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ou 

Unidade de Terapia Intensiva”, leia-se: “Graduação em Enfermagem”; Na pg. 9 - 

CONSTIUIÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA, na Titulação mínima exigida, onde se lê: 

“Graduação em Nutrição com Mestrado em Nutrição ou áreas afins”, leia-se: “Graduação em 

Nutrição”; Na pg. 10, ANEXO 1 - PROGRAMA, na Titulação mínima exigida, onde se lê: 

“Graduação em Nutrição com Mestrado em Nutrição ou áreas afins”, leia-se: “Graduação em 

Nutrição”; Na pg. 11 - CONSTIUIÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA, na Titulação 

mínima exigida, onde se lê: “Graduação em Nutrição com Mestrado em Nutrição, Saúde Coletiva 

ou áreas afins”, leia-se: “Graduação em Nutrição”; Na pg. 12, ANEXO 1 - PROGRAMA, na 



Titulação mínima exigida, onde se lê: “Graduação em Nutrição com Mestrado em Nutrição, Saúde 

Coletiva ou áreas afins”, leia-se: “Graduação em Nutrição”; 

 

Na pg. 13 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS NORMAS DO 

CONCURSO, onde se lê: “Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente, Padrão 

I”, leia-se: “Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Auxiliar, Nível I”; 

 

Na pg. 14 – REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO, onde se lê: “Concurso Público de Provas e 

Títulos para Professor Assistente, Padrão I”, leia-se: “Concurso Público de Provas e Títulos para 

Professor Auxiliar, Nível I”; 

 

 

 

Cuité, 21 de março de 2013 

 

 

 

 

 

Ramilton Marinho Costa 

Diretor do CES 
 

 


