CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
EDITAL UACB/CSTR/UFCG Nº. 02 DE 04 DE JUNHO DE 2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE

O Coordenador Administrativo da Unidade Acadêmica de Ciências Biológicas – UACB
do Centro De Saúde e Tecnologia Rural– CSTR da Universidade Federal de Campina
Grande, no uso de suas atribuições e na forma de que dispõe a Lei N°. 8.745, de 09
de dezembro de 1993, alterada pela Lei N°. 9.849, de 26 de outubro de 1999, e
pela Lei N°. 10.667, de 14 de maio de 2003, considerando ainda o que reza o
Decreto Nº. 7.485, de 18 de maio de 2011, a Lei Nº. 12.722, de 28 de dezembro
de 2012, alterada pela Lei Nº. 12.863, de 24 de setembro de 2013, e pelo Decreto
Nº. 8.259, de 29 de maio de 2014, bem como o que está disposto na Resolução Nº.
06 da Câmara Superior de Pós-Graduação do Conselho Universitário, de 28 de
novembro de 2014, e na proposta da UACB submetida em resposta ao Edital N°
002 do Gabinete do Reitor, de 09 de Maio de 2018, e nas normas contidas neste
Edital, torna pública a abertura de processo seletivo simplificado para a Concessão
de 01 (uma) Vaga de Professor Visitante Brasileiro, para a classe de Adjunto A,
nível 1, em regime T-40 com Dedicação Exclusiva – DE.
As incrições serão realizadas no período de 08 a 18 de junho de 2018 das 7h00 às
11h00 e das 13h00 às 17h00 na Secretaria da Unidade Acadêmica de Ciências
Biológicas do Centro De Saúde e Tecnologia Rural da UFCG (UACB/CSTR/UFCG),
localizada na Avenida Universitária, S/N, Bairro Santa Cecília, caixa Postal 61, Cep.
58.708-110, Patos/PB e também por e-mail no seguinte endereço eletrônico:
marcos.sousa@ufcg.edu.br, até às 23h59 do dia 18 de junho de 2018.
A contratação de professor visitante nacional tem por finalidades:
A melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão no curso de Odontologia da
Universidade Federal de Campina Grande, visando o desenvolvimento regional
socialmente comprometido e o engajamento com o contexto global, mediante o
estabelecimento de formas de cooperação para produção e inovação de
conhecimentos científicos e tecnológicos que respondam a demandas sociais, de
modo a contribuir com a formação de profissionais qualificados e aptos ao mercado
do trabalho.
Contribuir para a elaboração de projeto de criação do Programa de Pós-Graduação
de Odontologia da UFCG com cursos stricto sensu (mestrado) e lato sensu
(especializações) em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional– PPI e o
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.
O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano podendo ser prorrogado por igual
período.
A versão completa do Edital está disponível no Centro de Saúde e Tecnologia Rural
e na internet (www.cstr.ufcg.edu.br; www.ufcg.edu.br).
Marcos Antônio Nóbrega de Sousa
Coordenador Administrativo

