
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE HUMANIDADES 

 
Edital nº 19, de 07 de julho de 2010 

 

 
A Diretora do Centro de Humanidades da Universidade Federal de Campina 
Grande – UFCG, Campus de Campina Grande, no uso de suas atribuições, 
torna público para conhecimento dos interessados, as alterações do Edital 14, 
de 21 de maio de 2010, publicado no DOU de 01 de junho de 2010, seção 3, 
páginas 62 e 63. 
 

 

 
I) O subitem 4.4 “O candidato apresentará no ato da inscrição” ficará 

assim redigido:  
 
4.4  O candidato apresentará no ato da inscrição: 
 

a) Requerimento de inscrição (conferir Anexo) assinado pelo candidato ou 
seu procurador devidamente habilitado, dirigido ao Coordenador 
Administrativo da Unidade Acadêmica de Economia; 

 
b) A entrega comprobatória dos títulos acadêmicos, da produção científica 

ou técnica e Curriculum Vitae em 02 (duas) vias, uma delas 
acompanhada da documentação da experiência profissional, deverá ser 
entregue até 20 (vinte) dias antes do início das provas ; 

 
c) Fotocópia legível da Carteira de Identidade e do CPF; 
 
d) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 75,00 

(setenta e cinco reais). Para a classe de Professor Adjunto. 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 UFCG – 158195; gestão 15281, código do 
recolhimento 28883-7 e vencimento 14/07/2010, inserir o número do 
CPF e o nome do candidato, além do valor da taxa, concluindo com a 
emissão da GRU para pagamento exclusivamente no Banco do Brasil; 

 
e) Fotocópia legível do diploma de Doutor ou certidão que comprove 

defesa e aprovação da tese, expedida pela Instituição em que o 
candidato cursou o doutorado, acompanhado do diploma de mestre e 
graduado. 



 

 
f) Fotocópia legível do título de eleitor e do comprovante de quitação com as 

obrigações eleitorais; 
 
g) Fotocópia legível do comprovante de quitação com o serviço militar 

(para candidatos do sexo masculino); 
 

h) Fotocópia legível do passaporte, com visto, de acordo com as normas 
do Serviço Nacional de Imigração (para estrangeiros); 

 
i) Declaração de que tem conhecimento e aceita as condições e normas 

estabelecidas neste Edital (conferir Anexo), sobre as quais não poderá 
alegar desconhecimento, e na Resolução Nº 007/2007, de 02 de outubro 
de 2007, da Câmara Superior de Gestão Administrativo-Financeira do 
Conselho Universitário da UFCG, disponíveis na Unidade Acadêmica e 
na Internet (www.ufcg.edu.br). 

 

II) O Anexo I do Edital 14 de 21 de maio de 2010 – “DO CONCURSO”, fica 
assim redigido: 
 
PRAZOS REGULAMENTARES DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 

TÍTULOS: 

PROFESSOR ADJUNTO OU ASSISTENTE DE ECONOMIA 

ETAPAS SETOR RESPONSÁVEL PERÍODO 

DAS INSCRIÇÕES 

Inscrição de Candidatos 

Para Professor Adjunto 

Unidade Acadêmica de  

Economia 

15/06/2010 a 

14/07/2010 

Inscrições de Candidatos para 

Professor Assistente 

Unidade Acadêmica de 

Economia 

30/08/2010 a 

24/09/2010 

Verificação de aceitabilidade das 
Inscrições 

Coordenação 
Administrativa da 

Unidade Acadêmica de  

Economia 

Até 05 (cinco) dias após 
encerramento de cada uma das 

etapas acima 

Interposição de Recurso contra 
Indeferimento de Inscrição 

CONSAD/CH 
Até 05 (cinco) dias após ciência 

da etapa acima 

Homologação dos Pedidos de 
Inscrição e Julgamento de 

Recursos 
CONSAD/CH 

Até 05 (cinco) dias após entrada 
do Processo na Secretaria do 

Centro 



 

Interposição de Recurso contra 
decisão do CONSAD/CH sobre os 
Pedidos de Inscrição e Julgamento 

de Recursos 

Câmara Superior de 
Gestão Administrativo-

Financeira 

Até 05 (cinco) dias após ciência 
do resultado da etapa acima 

DA COMISSÃO EXAMINADORA 

Argüição de impedimento de 
Membros da Comissão 

Examinadora 
CONSAD/CH 

Até 05 (cinco) dias após o último 
dia do período das inscrições 

Interposição de Recurso contra 
decisão do CONSAD/CH sobre 

Pedidos de Argüição de 
Impedimento 

Câmara Superior de 
Gestão Administrativo-

Financeira 

Até 05 (cinco) dias após ciência 
do resultado da etapa acima 

DO CONCURSO 

Realização do Concurso 

Professor Adjunto 
Comissão Examinadora 23 a 27 de agosto de 2010 

Realização do Concurso 

 Professor Assistente 
Comissão Examinadora 

18 de outubro a 03 de novembro 
de 2010 

Relatório Conclusivo dos 
Resultados do Concurso 

Comissão Examinadora 
Até 02 (dois) dias após o término 

da etapa acima 

Apreciação e Encaminhamento ao 
CONSAD/CH do Relatório 
Conclusivo do Concurso 

Coordenação 
Administrativa da 

Unidade Acadêmica de  

Economia 

Até 08 (oito) dias após o 
recebimento do Relatório 

Homologação do Resultado do 
Concurso 

CONSAD/CH 
Até 05 (cinco) dias após o 
recebimento do Relatório 

Interposição de Recurso Contra o 
Resultado Final do Concurso 

Câmara Superior de 
Gestão Administrativo-

Financeira 

Até 05 (cinco) dias após a 
divulgação e conhecimento da 

decisão acima 

 


