
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE SELEÇÃO E INGRESSO 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO, CPSI Nº055 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016 

A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Processos de Seleção e Ingresso (CPSI), torna 

pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para a contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO para atender 

a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com a Lei nº 8.745/93 e suas alterações posteriores, 

conforme indicado a seguir: 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. Período de inscrições: de 21 de dezembro de 2016 a 1º de janeiro de 2017. 

1.2. A inscrição deverá ser feita no período compreendido entre as 10 horas do dia 21 de dezembro de 2016 até às 

23h59min, do dia 1º de janeiro de 2017, através do preenchimento do formulário on-line de inscrição–– exclusivamente 

via internet no endereço: http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0055_2016 e do pagamento da taxa correspondente, 

exclusivamente no Banco do Brasil, até a data de vencimento constante no boleto bancário que será o dia 

02/01/2017 (não serão realizadas inscrições no dia 02/01/2017. SOMENTE pagamentos). 

1.2.1 Será considerada válida e efetivada somente a inscrição realizada no site e paga pelo candidato, através do 

boleto gerado EXCLUSIVAMENTE por ela. 

1.2.2. A taxa de inscrição será de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

1.2.3. A inscrição NÃO será confirmada caso haja pagamento com valor diferente do valor estipulado no edital, que 

tenha sido efetuado fora do prazo permitido, transferência bancária, agendamento fora do prazo ou qualquer outra forma 

distinta do item 1.2.1. 

1.2.4. No ato da inscrição o candidato deverá, obrigatoriamente, escolher a área, conforme quadro de vagas. Não 

será admitida ao candidato a alteração do cargo após efetivação da inscrição, que se dá no seu pagamento.  

1.2.5. O candidato poderá concorrer a mais de uma vaga, devendo optar, todavia, por apenas uma delas, na hipótese de 

conflito entre os cronogramas de realização das provas. 

1.3. Para a inscrição, deverão ser preenchidos todos os campos do formulário online. As informações serão de 

responsabilidade do candidato, no caso de alguma informação incompleta ou ilegível.  

13.1. Os candidatos deverão obrigatoriamente, no campo específico de inscrição, informar o endereço eletrônico 

do seu currículo Lattes.   

1.4. Somente no ato do pagamento do boleto bancário, a ser impresso pelo candidato, é que se efetiva a inscrição. Os 

dados impressos no boleto devem ser previamente conferidos e, caso haja divergência, um novo boleto deverá ser 

impresso. Uma vez efetuado o pagamento, não poderá haver mudanças, alterações e/ou complementação dos 

dados solicitados. Isso só será possível mediante o pagamento de nova inscrição. 

1.5. O boleto bancário pago e seu comprovante de inscrição deverão ser mantidos em poder do candidato. Não será 

permitido AGENDAMENTO DE PAGAMENTO COMO COMPROVANTE. Não será validado o pagamento cujo 

boleto não seja o gerado pelo sistema de inscrição deste Concurso. 

1.5.1. A CPSI não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 

computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro, atraso ou greves 

dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como 

por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.  

1.6. Em nenhuma hipótese, será aceita inscrição condicional ou fora do prazo, ou haverá restituição da taxa de inscrição, 

salvo em caso de cancelamento do Processo Seletivo. 

1.7. O candidato somente estará inscrito neste Concurso se obedecer ao procedimento descrito no item 1.2. 

1.8. O candidato deverá conferir depois de transcorridos três (03) dias úteis do pagamento da inscrição, a confirmação de 

sua inscrição no Processo Seletivo, através de consulta na página da Internet do mesmo, devendo informar para tal o RG e 

o nº de inscrição. TODOS OS NOMES DOS CANDIDATOS INSCRITOS SERÃO DIVULGADOS ATRAVÉS DE 

UMA LISTA DE INSCRITOS NO SITE DA CPSI, APÓS O FECHAMENTO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES, E 

ESTA DEVERÁ SER CONSULTADA PELO CANDIDATO. 

1.9. Caso o candidato não constate a confirmação de sua inscrição ou não encontre o seu nome na listagem até o 

terceiro (3º) dia útil após a divulgação da mesma, deverá solicitar à CPSI a inclusão de seu nome dentre os inscritos ou 

correção de dados, devendo apresentar, para tanto, o comprovante do pagamento da taxa (junto com o boleto bancário). 
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Esta solicitação deverá ser realizada pessoalmente ou por SEDEX enviando cópia autenticada do boleto e seu respectivo 

comprovante de pagamento para o endereço Rua Gonçalves Chaves, 3126, CEP 96015-560 - Pelotas – RS 

ASSUNTO: Solicitação de Inscrição ou Correção - Edital 055/2016. 

1.9.1. O acompanhamento dessas etapas e os possíveis problemas de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato. Ao término do período de solicitação, correção e alteração dos dados, não será realizada nenhuma 

modificação na inscrição do candidato.  

1.10. Poderão requerer isenção da taxa de inscrição, no período de 21 a 23 de dezembro, os candidatos que se 

enquadrem nas disposições do Decreto n° 6.593, de 02 de outubro de 2008, o candidato inscrito no Cadastro Único      

                                     –                           família de baixa renda, nos termos do Decreto 

n° 6.135, de 2007. 

1.10.1. Para tanto, os candidatos deverão preencher o formulário on-line no endereço 

https://goo.gl/forms/hI4EavaLu2oBsQW83, ou clicando aqui. Neste, obrigatoriamente, deverá informar o número do 

NIS (Número de Identificação Social - formato com 11 algarismos), referente ao seu cadastro único junto aos 

programas sociais do Governo Federal.  

1.10.1.1. O não preenchimento ou o preenchimento incorreto do número do NIS e dos itens do formulário implicará o 

INDEFERIMENTO preliminar do pedido de isenção.  

1.10.1.2. Os resultados dos pedidos de isenção serão divulgados na data provável de 26 de dezembro de 2016, no site 

da CPSI, no endereço http://concursos.ufpel.edu.br/wp/ clicando no link deste edital. É responsabilidade do participante, 

verificar se a solicitação de isenção da taxa de inscrição foi deferida. 

1.10.1.3. Aqueles candidatos, cujos requerimentos de isenção forem DEFERIDOS, deverão realizar a inscrição 

conforme item 1.2 deste edital e seus subitens. Os candidatos que não forem beneficiados pela isenção deverão efetuar o 

pagamento do boleto, para que sua inscrição seja efetivada. 

1.11. É vedada a inscrição condicional, via fax, e-mail e/ou fora do prazo. 

1.12. A inscrição neste processo implica, desde logo, conhecimento e tácita aceitação, por parte do candidato, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, além das condições estabelecidas para a realização dos concursos, 

fixadas nas Resoluções nº 04/2016 e 12/2016 do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão – 

COCEPE, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

1.13. O valor referente à taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo no caso de cancelamento do 

concurso por parte da administração. 

1.14. A homologação das inscrições, a composição da Banca Examinadora e as datas das provas serão de 

competência da respectiva Unidade e a CPSI somente publica as informações no site 

(http://concursos.ufpel.edu.br/wp/.). 

 

2. DA RESERVA DE VAGAS  

2.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição no Concurso Público de que trata este Edital, nos 

termos do Decreto Federal nº 3.298/99, desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as 

atribuições do cargo em provimento. 

2.1.1. O candidato com deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo 

reservado, o percentual de no mínimo cinco (5) e no máximo vinte (20) por cento, sempre se arredondando eventual 

resultado fracionado para o primeiro número inteiro subsequente. Nesse edital, o percentual de reserva de vagas aos 

candidatos com deficiência encontra-se descrito no quadro de vagas. 

2.2. O direito à nomeação nas vagas reservadas às pessoas com deficiência será definido pelo laudo apresentado, o qual 

será avaliado e homologado pela Junta Médica Oficial indicada pela UFPEL. 

2.2.1. Caso a Junta Médica Oficial indicada pela Universidade Federal de Pelotas – UFPEL reconheça 

incompatibilidade entre a deficiência e o cargo a ser ocupado ou, ainda, a não observância ao que dispõe o Art. 4º do 

Decreto 3.298/99, o candidato não será considerado apto à investidura no cargo e permanecerá na classificação geral, 

concorrendo com as demais pessoas sem deficiência. 

2.3. O candidato que desejar concorrer à reserva de vaga para pessoas com deficiência deverá, obrigatoriamente, no 

ato da inscrição, selecionar a opção. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não selecionar esta 

condição e não cumprir o determinado nesse edital terá sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência 

e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 

2.3.1. Os candidatos que optarem pela Reserva de vaga, deverão ainda, obrigatoriamente, encaminhar à CPSI laudo 

de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, 

bem como a provável causa da deficiência, nos termos do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, tendo 

como prazo máximo o último dia de inscrições para recebimento na CPSI. 

https://goo.gl/forms/hI4EavaLu2oBsQW83
https://goo.gl/forms/hI4EavaLu2oBsQW83
http://concursos.ufpel.edu.br/wp/
http://concursos.ufpel.edu.br/wp/
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2.4. A data de emissão do laudo não poderá ser superior a cento e oitenta (180) dias que antecede a data de publicação deste 

edital. 

2.5. As pessoas com deficiência participarão da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se 

refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à 

pontuação mínima exigida. 

2.6. Caso o candidato apresente recurso solicitando revisão da sua inscrição como deficiente, inscrição realizada em 

desacordo ao edital, o recurso não será considerado, sendo indeferido. 

2.7. Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento 

de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações 

públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma da Lei. Nesse 

edital, o percentual de reserva de vagas aos candidatos com autodeclarados negros encontra-se descrito no quadro de 

vagas. 

2.7.1. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou 

superior a 03 (três). 

2.7.2. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros, esse será 

aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou 

diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). 

2.8. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato 

da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. 

2.8.1. O candidato que desejar concorrer à reserva de vaga para candidatos negros deverá, obrigatoriamente, 

selecionar a opção de reserva de vaga no ato da inscrição e encaminhar autodeclaração disponível no site dos 

concursos no endereço http://concursos.ufpel.edu.br/wp/formularios/, tendo como prazo máximo o último dia útil de 

inscrições para recebimento na CPSI. O candidato que, no ato da inscrição,  não selecionar esta condição, terá sua 

inscrição processada como ampla concorrência e não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

2.8.2. Os candidatos autodeclarados aprovados serão convocados em data, horário e local a ser publicado na página do 

concurso, para verificação da veracidade da autodeclaração de etnia, conforme Orientação Normativa nº 3 de 02 de agosto 

de 2016, do Ministério do Planejamento, que será realizada pela Comissão Especial designada pela Portaria nº 1.111 de 12 

de agosto de 2016, que tem competência deliberativa e verificará os aspectos fenotípicos dos candidatos. 

2.8.2.1. Os candidatos serão fotografados e suas entrevistas serão filmadas, para registro e avaliação, devendo os mesmos 

autorizar expressamente essas condições. 

2.8.2.2. Da decisão da referida comissão, caberá recurso, que deverá ser apresentado na CPSI (Gonçalves Chaves, 3126) 

através do formulário no prazo de até dois (02) dias úteis contados da data da divulgação do resultado da avaliação. Da 

decisão do julgamento do recurso, não caberá novo recurso. 

2.8.2.3. Na hipótese de constatação de declaração falsa, ou o não enquadramento do candidato na condição de negro, o 

mesmo será eliminado do Processo e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou 

emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis. 

2.8.2.4. O enquadramento ou não do candidato na condição de negro, terá validade apenas para este Processo. 

2.8.2.5. A CPSI não dará qualquer informação sobre a avaliação de autodeclaração que não conste neste edital e seus 

complementos. 

2.8.2.6. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 

2.9. Os candidatos negros concorrerão, concomitantemente, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla 

concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 

2.9.1. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão 

computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 

2.9.2. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato 

negro posteriormente classificado. 

2.9.3. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negros aprovados, para ocupar as vagas reservadas, as 

vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos 

aprovados, observada a ordem de classificação. 

2.10. A publicação do resultado final será feita em listas específicas, contendo, na primeira, a pontuação de todos os 

candidatos aprovados (inscritos por ampla concorrência, Pessoa com Deficiência e Negros); outra somente com a 

pontuação dos candidatos aprovados inscritos como reserva de vagas Pessoa com Deficiência e outra somente com a 

pontuação dos candidatos aprovados inscritos como reserva de vagas para Negros (aprovados).  

http://concursos.ufpel.edu.br/wp/formularios/
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2.11. O preenchimento das vagas será feito pela ordem decrescente da nota obtida, conforme a lista específica citada no 

subitem anterior, ficando esclarecido que:  

a) a nomeação                                                                                                     

dentre as vagas, mas respeitadas as reservadas de cotas por Edital;  

b) Poderá haver cargos em que seja preenchido por cotista Negro ou Pessoa Com Deficiência em detrimento de 

candidato da ampla concorrência, ainda que, a sua nota seja menor do que a do candidato da ampla concorrência;  

c) será nomeado, primeiramente, o candidato cotista, dentro do número de vagas disposto no edital, respeitado o 

quantitativo de vaga por cargo; 

d) será chamado primeiro o candidato com a melhor nota dentre a lista dos cotistas aprovados, independente da área do 

conhecimento.  

e) caso haja candidatos negros ou deficientes aprovados para a mesma área do conhecimento, terá direito à vaga o 

candidato de maior nota entre eles, respeitado o número de vagas disposto no edital por área do conhecimento e o 

quantitativo de reserva de vagas por cota; 

f) caso haja candidatos negros ou deficientes aprovados em diferentes áreas do conhecimento, terá direito à vaga o 

candidato com maior nota entre eles, independentemente da área do conhecimento, respeitado o quantitativo de vagas 

por da área no edital e o quantitativo de reserva de vagas por cota; 

g) persistindo o empate entre os cotistas aprovados serão adotados os critérios de desempate gerais do concurso; 

h) o candidato somente concorrerá                                              ou a inscrição. 

2.12. A nomeação                                        critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a 

relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos 

negros.  

2.13. Não havendo aprovação de candidatos inscritos nas modalidades das cotas para o preenchimento de vaga(s) 

prevista em reserva especial, essas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados na ampla concorrência, 

observada a ordem geral de classificação. 

 

3. DAS PROVAS  

3.1. O programa do processo de seleção consta do Anexo II deste Edital. 

3.2. A seleção será constituída por Prova de Títulos, peso quatro (4), e Prova Didática, peso seis (6). A prova Didática será 

realizada em sessão pública e gravada em áudio e vídeo para efeitos de registro, sendo vedada a presença dos demais 

candidatos. 

3.3. Os documentos comprobatórios do currículo - cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos originais - 

serão entregues à Banca Examinadora. 

3.4. O candidato deverá acompanhar as informações sobre a data de realização do concurso, através do site 

http://concursos.ufpel.edu.br/wp/,no link específico deste edital. 

4. DOS RECURSOS 

4.1. Serão admitidos recursos relacionados à homologação das inscrições e/ou da Banca Examinadora, dentro do prazo de 03 

(três) dias úteis, a contar da publicação, no site da CPSI, de acordo com a Resolução nº 04/2016. 

4.2. Serão admitidos recursos relacionados ao resultado final do concurso, com efeito suspensivo, no prazo de03 (três) 

dias úteis, a contar da publicação no DOU, de acordo com a Resolução nº 04/2016. 

4.3. Os pedidos de recursos deverão ser apresentados à Secretaria dos Conselhos Superiores e dirigidos à presidência do 

COCEPE, através de requerimento devidamente fundamentado, que indique com precisão o item objeto do pedido.  

4.4. Esse requerimento deverá ser entregue exclusivamente no endereço Praça 7 de Julho, 180 – Centro –  Pelotas, no 

horário das 8h às 17hou poderá ser enviado via SEDEX, com cópia enviada em formato eletrônico, via e-mail, para o 

endereço scs@ufpel.edu.br. 

4.5. Não serão aceitos os recursos interpostos fora do prazo, ou em desacordo com este edital, sob pena de serem 

preliminarmente indeferidos. 

 

5. DA REMUNERAÇÃO 

5.1. A remuneração das vagas dispostas neste edital será feita na forma prescrita pela Orientação Normativa n°05, de 28 

de outubro de 2009, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

tomando-se por referencial os parâmetros remuneratórios do Padrão Inicial da Classe de Professor Auxiliar, conforme 

quadro a seguir: 

 

http://concursos.ufpel.edu.br/wp/
mailto:scs@ufpel.edu.br
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QUADRO DE VAGAS 
                                                     – 

SRH/MP, Lei no 13.325/2016) 

             REGIME VAGAS* 
           

           

                          

ESPECIALISTA (B) MESTRE (C) DOUTOR (D) 

PROF.SUBSTITUTO 

(AUXILIAR, ASSISTENTE 

–A ou ADJUNTO – A)  

1 40h 13 R$ 2.968,78 R$ 391,11 R$ 1.039,90 R$ 2.457,52 

*Reservadas 03 vagas para candidatos autodeclarados negros e 01 vaga para pessoas com deficiência. 

5.2. Os candidatos aprovados e admitidos terão remuneração correspondente ao vencimento básico do nível inicial da 

Classe da carreira do docente selecionado, acrescido de Retribuição de Titulação – RT, conforme titulação estabelecida no 

Edital do Processo Seletivo Simplificado, Anexo I neste edital, para a área a qual concorre e efetivamente comprovado 

pelo candidato quando da admissão. (Artigo 28, Seção VII da Resolução 04/2016 alterada pela Resolução 12/2016). 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. É proibida a contratação, nos termos do Art. 6º da Lei nº 8745/93, de servidores da Administração direta ou indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e 

controladas. 

6.2. Não poderão ser contratados servidores ocupantes de cargo efetivo, integrante da carreira de magistério de que trata 

a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987. 

6.3. Para os subitens 6.1 e 6.2, excetuam-se os casos previstos no artigo 37, inciso XVI, alíneas a, b, c da Constituição 

Federal observado o parágrafo 10 da Emenda Constitucional nº 20, publicada no DOU de 16/12/1998. 

6.4. É vedada a contratação de candidatos, professores substitutos ou visitantes, cujos contratos tenham expirado há 

menos de vinte e quatro (24) meses. 

6.5. O candidato selecionado será contratado por tempo determinado, por um período de até 01 (um) ano, admitida a 

prorrogação, desde que o prazo total não exceda a 02 (dois) anos, conforme legislação vigente. 

6.6. O ingresso dos candidatos ficará condicionado a exames clínicos, solicitados pelo Serviço Médico Pericial da UFPel. 

6.7. A leitura e o cumprimento estrito das normas deste edital, a busca de esclarecimentos e a postulação tempestiva de 

retificações necessárias, constituem ônus do candidato e é de sua inteira responsabilidade acompanhar toda e qualquer 

publicação referente ao concurso, que será feita exclusivamente no endereço http://concursos.ufpel.edu.br/ 

6.8. O processo seletivo simplificado terá validade de 01 (um) ano, a contar da data da homologação do resultado no 

Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Instituição. 

6.9. Fazem parte do presente edital: 

Anexo I – Área, nº de vagas e titulação exigida; 

Anexo II – Programa. 

6.10. O inteiro teor deste Edital, bem como suas atualizações, estará disponível na página http://concursos.ufpel.edu.br/e 

informações podem ser obtidas pelo telefone (53)3222-4060, ou através do e-mail: cpsi.ufpel@gmail.com 

 

 

 

 

 

Fernanda Figueredo Alves 

Coordenadora da CPSI 

Prof. Dr. Mauro Augusto Burkert Del Pino 

Reitor 

http://concursos.ufpel.edu.br/
http://concursos.ufpel.edu.br/
mailto:cpsi.ufpel@gmail.com
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ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 

Unidade/Curso/Processo 
Área/Vagas/ 

Regime de Trabalho 
Titulação Exigida 

Centro de Ciências Químicas, 

Farmacêuticas e de Alimentos 

Química de Alimentos e Tecnologia de 

Alimentos 

23110.008974/2016-65 

Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 

01 vaga / 40h 

Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos OU 

Engenharia e Ciência de Alimentos OU Ciência e 

Tecnologia Agroindustrial. 

Centro de Ciências Químicas, 

Farmacêuticas e de Alimentos 

23110.009452/2016-81 

Química 

01 vaga / 40h 

Graduação em Química OU Engenharia Química OU 

Química Industrial. 

Centro de Desenvolvimento 

Tecnológico 

Engenharia de Materiais 

23110.009455/2016-14 

Materiais Metálicos 

01 vaga / 40h 

Mestrado com graduação em Engenharia de Materiais OU 

Engenharia Metalúrgica OU Engenharia Mecânica OU 

Engenharia de Produção. 

Centro de Engenharias 

Departamento de Geoprocessamento 

23110.009502/2016-20 

Geociências 

01 vaga / 40h 

Mestrado OU Doutorado com graduação em Engenharia 

Cartográfica e de Agrimensura OU Engenharia de 

Agrimensura OU Engenharia Cartográfica OU Engenharia 

Geodésia e Topográfica OU Engenharia Agrícola OU 

Agronomia OU Engenharia Florestal OU Engenharia Civil. 

Centro de Letras e Comunicação 

Câmara de Ensino – Português e 

Francês 

23110.009343/2016-63 

Línguas Estrangeiras Modernas 

e Literaturas estrangeiras 

Modernas (Francês) 

01 vaga / 40h 

Mestrado em Literatura COM Licenciatura em Francês OU 

Francês/Português. 

Centro de Letras e Comunicação 

Tradução/Bacharelado em Letras 

Inglês/Português 

23110.009200/2016-63 

Linguística e Letras 

01 vaga / 40h 
Mestrado OU Doutorado em Letras. 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Ciência e Tecnologia Agroindustrial 

23110.009401/2016-59 

Ciência e Tecnologia de 

Produtos de Origem Animal 

01 vaga / 40h 

Mestrado OU Doutorado com Graduação em Veterinária. 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Departamento de Zootecnia 

23110.008581/2016-51 

Zootecnia. 

01 vaga / 40h 

Mestrado em Zootecnia OU Ciência Animal com Graduação 

em Zootecnia OU Agronomia OU Medicina Veterinária. 

Faculdade de Medicina 

Terapia Ocupacional 

23110.008491/2016-61 

Terapia Ocupacional 

01 vaga / 40h 
Graduação em Terapia Ocupacional. 

Faculdade de Medicina 

Terapia Ocupacional 

23110.008492/2016-13 

Terapia Ocupacional  

01 vaga / 40h 
Graduação em Terapia Ocupacional. 

Faculdade de Nutrição 

Departamento de Nutrição 

23110.008964/2016-20 

Gastronomia 

01 vaga / 40h 
Graduação em Gastronomia. 

Faculdade de Nutrição 

Departamento de Nutrição 

23110.008639/2016-67 

Alimentos 

01 vaga / 40h 

Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos OU 

Nutrição e Alimentos OU Ciência e Tecnologia 

Agroindustrial com Graduação em Nutrição.  

Faculdade de Veterinária 

Departamento de Patologia Animal 

23110.009645/2016-13 

Reprodução e Obstetrícia 

Veterinária 

01 vaga / 40h 

Mestrado em Veterinária Com Graduação em Veterinária. 
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ANEXO II– PROGRAMAS 

 

Centro de Ciências Químicas. Farmacêuticas e Alimentos 

Área: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Processo 23110.008974/2016-65 

Programa: 

1- Análises físico-químicas de alimentos. 

2- Análises instrumentais de alimentos. 

3- Embalagens plásticas e metálicas para alimentos. 

4- Embalagens ativas e inteligentes em alimentos. 

5- Legislação de alimentos: rotulagem e embalagem. 

6- Órgãos de regulamentação nacionais e internacionais e Codex Alimentarius. 

7- Metabólitos secundários de origem vegetal. 

8- Operações de conservação de alimentos. 

9- Operações de pré-tratamento na indústria de alimentos. 

10- Processamentos convencionais de produtos vegetais. 

 

Bibliografia: 

O candidato deve buscar os itens do programa em bibliografia pertinente, atualizada e utilizada na área do 

Concurso. 

 

Centro de Ciências Químicas. Farmacêuticas e Alimentos 

Área: Química 

Processo 23110.009452/2016-81 

Programa: 

1- Estrutura atômica e Classificação Periódica. 

2- Estrutura Molecular e Ligações Químicas. 

3- Teoria ácido-base. 

4- Equilíbrio Químico. 

5- Equilíbrio Iônico. 

6- Termodinâmica. 

7- Cinética Química. 

8- Análise Titulométrica. 

9- Análise Gravimétrica. 

10- Princípios da Análise Instrumental. 

 

Bibliografia: 

ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de Química. Porto Alegre, Bookman, 2006. 

ATKINS, P. W.; SHRIVER, D. F. Química Inorgânica. Porto Alegre, Bookman, 2008. 

KOTZ, J. C.; TREICHEL JR. P. M. Química Geral e reações Químicas, vol1 e 2. São Paulo, Thomson, 2005. 

SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. Princípios de Análise Instrumental, 5ª ed. Bookman, Porto 

Alegre, 2002. 

SKOOG, D. A.; WETS, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. Fundamentals os AnalyticalChemistry, 8th ed. 

Thomson Books/Cole, Belmont, 2004. 

HARRIS, D. C. Quantitative Chemical Analysis, 6th ed. W. H. Freeman. New York, 2003. 

 

Centro de Desenvolvimento Tecnológico 

Área: Química 

Processo 23110.009455/2016-14 

Programa: 

1- Estrutura e propriedades dos Metais Ferrosos. 

2- Propriedades físicas e mecânicas dos Metais e ligas. 

3- Estrutura e propriedades de ligas não ferrosas. 

4- Ensaios de corrosão e ataque localizado em metais. 

5- Processos de fundição. 
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6- Soldagem. 

7- Usinagem e conformação mecânica de materiais metálicos. 

8- Tratamentos térmicos e termoquímicos de materiais metálicos. 

9- Metalurgia do pó. 

10- Transformação de fases em metais. 

 

Bibliografia: 

CHIAVERINI, V. Aços e Ferros Fundidos, 7ª edição. ABM, 2005. 

COLPAERT, H. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns. Ed. Blucher, 4ª ed., 2008 

MOURÃO, M. B. Introdução à siderurgia. Ed. ABM, 2007. 

CALLISTER JR., W. D. Fundamentos de Ciência e Engenharia dos Materiais. 2ª edição, 2006. 

KIMINAMI, C. S., CASTRO, W. B., OLIVEIRA, M. F. Introdução aos Processos de Fabricação de Produtos 

Metálicos. 1ª ed. Blucker, 236p., 2013. 

DIETER, G. E. Metalurgia Mecânica. Guanabara Dois, 653 pg, 1981. 

BOOKS, Charlie R. Principles of the heat treatment of plain carbono and low alloy steels. 1996. 

 

Centro de Engenharias 

Área: Geociências 

Processo 23110.009502/2016-20 

Programa: 

1- Uso de GPS no georrefereciamento. 

2- Transformação de projeção. 

3- Medidas de ajustamento de observações pelo método dos mínimos quadrados. 

4- Sistema geodésico brasileiro e transformação de coordenadas. 

5- Levantamentos topográficos e geodésicos aplicações e práticas relacionadas. 

6- Sistemas geodésicos de referências e seus relacionamentos. 

7- Fundamentos físicos em geodésia. 

8- Fundamentos e métodos de posicionamento por GNSS. 

9- Calibração, verificação, retificação e classificação de instrumentos topográficos e geodésicos. 

10- Redes Geodésicas. 

 

Bibliografia: 

O candidato deve buscar os itens do programa em bibliografia pertinente, atualizada e utilizada na área do 

Concurso. 

 

Centro de Letras e Comunicação 

Área: Línguas Estrangeiras Modernas e Literaturas estrangeiras Modernas (Francês) 

Processo 23110.009343/2016-63 

Programa: 

1- La poésie de la Pléiade. 

2- La tragédie classique française: Corneille et Racine. 

3- Le théatre de Marivaux. 

4- Les Fleurs du Mal de Baudelaire. 

5- Le mythe antique dans lethéatre français du XXe siècle. 

6-                     :     H           y              . 

7- Le roman realiste du XIXème siècle: Madame Bovary de Gustave Fiaubert. 

8- Èmile Zola et le naturalisme. 

9- Alain Robbe-Grillet et lenouvau roman. 

10- Le texte de fle dans la salle de classe de FLE. 

 

OBS: A prova didática será realizada em língua francesa. 

 

Bibliografia: 

MITTERAND, H. (Org.). Tous les volumes: du Moyen age au XXe siècle. Paris: Nathan, 1995. 

NAYROLLES, Françoise. Pour étudier un poème. Paris: Hatier, 1987. 

RYNGAERT, J- .                 ’    y   du théâtre. Paris: Dunod, 1991. 
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Centro de Letras e Comunicação 

Área: Linguística e Letras 

Processo 23110.009200/2016-51 

Programa: 

1- Terminologia e Tradução. 

2- Didática e ensino de práticas de tradução em língua inglesa: métodos e técnicas. 

3- Aspectos linguísticos da prática de tradução. 

4- Aspectos culturais da tradução. 

5- Tradução literária em língua inglesa. 

6- Teorias contemporâneas da Tradução. 

7- História e ética da Tradução. 

8- Tradução Audiovisual. 

9- Sistemas de memória de tradução. 

10- Tradução de língua inglesa e mercado de trabalho. 

 

Bibliografia: 

O candidato deve buscar os itens do programa em bibliografia pertinente, atualizada e utilizada na área do 

Concurso. 

 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Área: Ciências e Tecnologia de Produtos de Origem Animal 

Processo 23110.009401/2016-59 

Programa: 

1- Causas das alterações dos alimentos. 

2- Conservação de alimentos pelo uso do calor e do frio. 

3- Carnes: composição, valor nutricional, classificação e estrutura muscular. 

4- Manejo pré-abate de bovinos, suínos e aves. 

5- Metabolismo bioquímico post morten e qualidade de carnes. 

6- Derivados cárneos. 

7- Leite: propriedades físico-químicas e nutricionais. 

8- Conservação do leite na propriedade e na indústria. 

9- Derivados lácteos. 

10- Tecnologia pescado 

 

Bibliografia: 

O candidato deve buscar os itens do programa em bibliografia pertinente, atualizada e utilizada na área do 

Concurso. 

 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Área: Zootecnia 

Processo 23110.008581/2016-51 

Programa: 

1- Características raciais e avaliação de equinos e demais não ruminantes. 

2- Características raciais e avaliação de bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos. 

3- Princípios do comportamento animal, seus períodos e processos fundamentais. 

4- Comportamento e bem estar animal e interação homem-animal. 

5- Manejo racional e efeitos do comportamento na produção animal. 

6- Bem-estar de animais de produção, estimação, lazer, laboratório e silvestres. 

7- Viabilidade econômica, social e técnica de ações na área de bem-estar animal. 

8- Fatores identificadores de produtividade e qualidade no animal vivo e na carcaça. 

9- Métodos de avaliação, classificação e tipificação e Sistema Brasileiro de Classificação de Carcaças. 

10- Estrutura e aspectos físico-químicos da carne, formação do músculo e qualidade ante e post mortem. 
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Faculdade de Medicina 

Área: Terapia Ocupacional 

Processo 23110.008491/2016-61 

Programa: 

1- Terapia Ocupacional e a pessoa com deficiência. 

2- A pessoa com deficiência e a reabilitação baseada na comunidade. 

3- O impacto do atraso de desenvolvimento no desempenho ocupacional de crianças e adolescentes. 

4- Abordagem da Terapia Ocupacional nas deficiências sensoriais. 

5- O papel da Terapia Ocupacional na inclusão escolar de crianças e adolescentes com deficiência. 

6- As atividades lúdicas enquanto recurso terapêutico (atividades de lazer, jogos e brinquedos). 

7- O papel da Terapia Ocupacional na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 

8- Atividade de vida diária e instrumental de vida diária como recurso para a prática da Terapia Ocupacional. 

9- A atividade de vida diária como recurso de avaliação da Terapia Ocupacional. 

10- Adaptações como facilitador para as atividades de vida diária. 

 

Bibliografia: 

O candidato deve buscar os itens do programa em bibliografia pertinente, atualizada e utilizada na área do 

Concurso. 

 

Faculdade de Medicina 

Área: Terapia Ocupacional 

Processo 23110.008492/2016-13 

Programa: 

1- Terapia Ocupacional e processo de intervenção na síndrome da fragilidade. 

2- Terapia Ocupacional e seu papel na atenção ao cuidador e ao familiar do idoso. 

3- Políticas públicas de atenção ao idoso: importância para a prática terapêutica ocupacional. 

4- Terapia Ocupacional e a saúde mental do idoso. 

5- Terapia Ocupacional e reabilitação cognitiva do idoso. 

6- Instrumentos de avaliação funcional do idoso e aplicabilidades na Terapia Ocupacional. 

7- A utilização e o significado dos recursos terapêuticos no tratamento terapêutico ocupacional. 

8- A utilização dos recursos terapêuticos no processo de envelhecer. 

9- Reflexão sobre modelos e abordagens na prática da Terapia Ocupacional. 

10- Domínio e processo em Terapia Ocupacional: condução do raciocínio clínico. 

 

Bibliografia: 

O candidato deve buscar os itens do programa em bibliografia pertinente, atualizada e utilizada na área do 

Concurso. 

 

Faculdade de Nutrição 

Área: Gastronomia 

Processo 23110.008964/2016-20 

Programa: 

1- Gestão de Custos e Formação de Preços. 

2- Gestão de Recursos Humanos. 

3- Empreendedorismos e Desenvolvimento de Negócios. 

4- Gestão de Marketing em ambientes de Gastronomia. 

5- Desenvolvimento de Produtos e Food Design. 

6- Estratégias de Sustentabilidade em ambientes de Gastronomia. 

7- Gestão de Alimentos e Bebidas. 

8- Controle e Organização de Estoques. 

9- Turismo e Gastronomia: Estratégias e Desafios para o Desenvolvimento da Região Sul do Rio Grande do Sul. 

10- Cadeias Agroalimentares Curtas de Comercialização: Estruturas e Características. 

 

Bibliografia: 

O candidato deve buscar os itens do programa em bibliografia pertinente, atualizada e utilizada na área do 

Concurso. 
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Faculdade de Nutrição 

Área: Alimentos 

Processo 23110.008639/2016-67 

Programa: 

1- Microrganismos indicadores de qualidade higiênico-sanitária. 

2- Doenças de origem alimentar. 

3- Fatores que afetam o crescimento de microrganismos nos alimentos. 

4- Limpeza e sanitização na produção de alimentos. 

5- Métodos de conservação de alimentos. 

6- Boas práticas na produção de alimentos 

7- Análise e composição química de alimentos. 

8- Compostos bioativos em alimentos. 

9- Análise sensorial 

10- Controle de qualidade fisicoquímica e fraudes em alimentos 

 

Bibliografia: 

O candidato deve buscar os itens do programa em bibliografia pertinente, atualizada e utilizada na área do 

Concurso. 

 

Faculdade de Veterinária 

Área: Reprodução e Obstetrícia Veterinária 

Processo 23110.009645/2016-13 

Programa: 

1- Controle neuroendócrino da função reprodutiva. 

2- Espermatogênese e função reprodutiva no macho. 

3- Métodos de avaliação andrológica e preservação de sêmen. 

4- Patologias reprodutivas no macho. 

5- Ovogênese e foliculogênese, luteólise, ovulação e luteogênese. 

6- Transtornos funcionais e patologias orgânicas na fêmea. 

7- Técnicas de controle do ciclo estral. 

8- Fisiopatologia da gestação. 

9- Embriogênese e desenvolvimento do feto e anexos. 

10- Atendimento ao neonato. 


