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conforme consta no processo No- . 23078.203604/11-06, Edital de
Abertura No- . 16, de 25 de novembro de 2011, publicado no D.O.U.
do dia 28 de novembro de 2011, Seção 3, página(s) 86 e 87.

Unidade: Instituto de Física
Departamento: Física
Área: Física Teórica
Candidatos(as) habilitados(as) e médias: 1º. lugar: Marcia

Cristina Bernardes Barbosa - 9,72; 2º. lugar: Yan Levin - 9,36; 3º.
lugar: Luiz Fernando Ziebell - 9,30; 4º. lugar: Rita Maria Cunha de
Almeida - 8,94 e 5º. lugar: Maria Beatriz de Leone Gay - 8,60.

Da decisão acima caberá recurso ao Plenário do CEPE, de-
vendo o mesmo ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data posterior à circulação do Diário Oficial da União em
cuja edição esteja publicado este edital.

O prazo de validade do resultado do presente concurso será
de 01 (um) ano, prorrogável por igual período no interesse da ad-
ministração, a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial da
União.

MAURÍCIO VIEGAS DA SILVA

EDITAL RF No- 14, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E A CLASSIFICAÇÃO

DOS CANDIDATOS HABILITADOS NO CONCURSO
PÚBLICO

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de
suas atribuições, torna públicas a homologação do resultado e a clas-
sificação dos candidatos habilitados no Concurso Público de Títulos e
Provas para Provimento de Cargo na Classe de Professor Adjunto,
conforme consta no processo No- . 23078.020275/11-70, Edital de
Abertura No- . 13, de 28 de outubro de 2011, publicado no D.O.U. do
dia 31 de outubro de 2011, Seção 3, página(s) 82,83 e 84.

Unidade: Escola de Engenharia
Departamento: Engenharia de Produção e Transportes
Área: Gestão de Operações
Candidatos(as) habilitados(as) e médias: 1º. lugar: Ricardo

Augusto Cassel - 8,50; 2º. lugar: Marcelo Nogueira Cortimiglia - 8,24
e 3º. lugar: Peter Bent Hansen - 8,04.

Da decisão acima caberá recurso ao Plenário do CEPE, de-
vendo o mesmo ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data posterior à circulação do Diário Oficial da União em
cuja edição esteja publicado este edital.

O prazo de validade do resultado do presente concurso será
de 01 (um) ano, prorrogável por igual período no interesse da ad-
ministração, a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial da
União.

MAURÍCIO VIEGAS DA SILVA

2.2 - É proibida a recontratação do professor temporário com
base na Lei 8.745/93 antes de transcorridos 24 (vinte e quatro) meses
do encerramento do último vínculo, independente da duração do vín-
culo anterior.

3 - DA INSCRIÇÃO.
3.1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e

na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital,
em relação às quais não poderá alegar o desconhecimento.

3.2 - Os interessados poderão obter maiores informações
sobre o concurso nas Unidades ou Instâncias Equivalentes respon-
sáveis pelas vagas.

3.3 - Os interessados deverão formalizar o pedido de ins-
crição mediante requerimento ao Diretor da Unidade ou Instância
Equivalente responsável pela vaga - endereço no Anexo II deste
Edital - indicando a área/setor em que pretendem concorrer, acom-
panhado da seguinte documentação:

a) Documentação pessoal. Documento de Identidade e CPF.
b) Curriculum Vitae documentado.
3.4 - O período de solicitação de inscrições está definido no

Anexo II deste Edital.
3.4.1 - Caso não haja solicitações de inscrições no período

definido no Anexo II, o prazo de solicitações de inscrições será
automaticamente prorrogado por igual período.

3.5- Será permitida a inscrição por procuração específica
individual com firma reconhecida por autenticidade, acompanhada de
cópias dos documentos de identidade do candidato e do procurador,
devidamente autenticadas. A procuração e as fotocópias dos docu-
mentos deverão ser anexadas ao Requerimento de Inscrição.

3.6 - O candidato inscrito, por procuração, assume total res-
ponsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, ar-
cando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante
no preenchimento do Requerimento de Inscrição.

3.7- O deferimento das solicitações de inscrições será feito
pelo Departamento ou Instância responsável pela área/setor da vaga,
mediante exame preliminar dos curricula documentados, tendo por
base a pertinência do(s) título(s) do candidato em relação à área/setor
do processo seletivo.

3.7.1 - Caso todas as solicitações de inscrição efetuadas no
período definido no Anexo II sejam indeferidas, o prazo de so-
licitações de inscrições será reaberto no dia útil seguinte ao da di-
vulgação do indeferimento, por igual período.

3.7.2 - No caso de indeferimento do pedido de inscrição, o
candidato poderá recorrer, com efeito suspensivo, ao Diretor da Uni-
dade ou ao responsável pela Instância equivalente ao qual está su-
bordinado o respectivo Departamento ou Instância responsável pela
área/setor, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação dos
resultados, no local das inscrições.

3.7.3 - Caberá à congregação da Unidade ou Instância equi-
valente o julgamento dos recursos.

3.8 - É vedada a inscrição condicional.
4 - DA REMUNERAÇÃO.
4.1 - A remuneração do professor temporário será composta

do vencimento básico, nível I (um), da classe para a qual o contratado
possua a qualificação requerida (graduação, mestrado ou doutorado),
seguindo as mesmas categorias vigentes para professor do quadro
efetivo (Auxiliar, Assistente ou Adjunto).

4.1.1 - Os candidatos que tiverem titulação superior à exigida
neste processo seletivo devem apresentar o diploma ou a declaração
de obtenção do grau de Mestre ou Doutor expedido por Instituição de
Ensino Superior credenciada ou por universidade estrangeira desde
que reconhecido ou revalidado.

5 - DA SELEÇÃO
5.1 - O processo seletivo será conduzida por comissão jul-

gadora constituída pelo Departamento ou Instância responsável pela
área/setor do processo, composta de 03 (três) membros, sendo pelo
menos 2 (dois) pertencentes à Unidade ou Instância equivalente, pre-
ferencialmente portadores de título de doutor ou equivalente.

5.2 - O processo seletivo será realizado em duas etapas.
5.2.1 - A primeira será constituída por análise dos Curricula

Vitae, sendo eliminatória. Os critérios de pontuação serão definidos
pela Comissão Julgadora e informados aos candidatos.

5.2.2 - Aos classificados na primeira etapa serão aplicadas
pelo menos 2 (duas) das três provas abaixo relacionadas, sendo eli-
minatórias na ordem apresentada:

a) prova escrita;
b) prova didática;
c) prova prática.
5.3 - No ato da inscrição o candidato deve tomar ciência das

provas que serão realizadas e dos seus respectivos programas.
5.4 - A análise dos Currícula e as provas que venham a ser

realizadas seguirão as diretrizes apresentadas na Resolução CEG
07/2010, publicada na página www.pr1.ufrj.br.

5.5 - Às provas realizadas na segunda etapa serão atribuídas
notas de 0 (zero) a 10 (dez), considerando-se aprovado o candidato
que obtiver média igual ou superior a 7 (sete).

5.5.1 - Considera-se automaticamente reprovado o candidato
que obtiver nota inferior a 6 (seis) em quaisquer das provas.

5.6 - Os candidatos aprovados serão classificados por média
ponderada das notas das provas, expressa com uma casa decimal, de
acordo com o critério estabelecido pelo Departamento ou Instância
responsável pela área/setor da Vaga.

5.7 - Em caso de empate, terá preferência o candidato de
maior idade.

6 - DA CONTRATAÇÃO.
6.1 - A data de início do contrato será a data da publicação

do resultado final no Diário Oficial da União.
6.2 - O contrato poderá ser prorrogado, em função da análise

e definição pela Pró-Reitoria de Graduação da continuidade da ne-
cessidade do professor temporário, desde que o prazo total não ex-
ceda 24 (vinte e quatro) meses.

6.3 - A extinção do contrato de professor temporário se dará,
sem direito a indenizações, pelo término do prazo contratual ou por
iniciativa do contratado, comunicada com antecedência mínima de
trinta dias.

6.4 - No ato da contratação o candidato deverá apresentar
cópia autenticada do Diploma de Graduação, devidamente registrado
e reconhecido pelo MEC - no caso de curso superior realizado no
Brasil - segundo a área de formação exigida pela Unidade para cada
área/setor. No caso de títulos obtidos no Exterior, anexar cópia au-
tenticada do título já revalidado. O não cumprimento desta exigência
implica na imediata eliminação do candidato.

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
7.1 - A Comissão Julgadora encaminhará ao Chefe do De-

partamento ou Instância equivalente a ata do processo seletivo, re-
lacionando os candidatos aprovados pela ordem de classificação. O
Diretor da Unidade ou Instância equivalente fará publicar portaria no
Diário Oficial da União com o resultado do processo seletivo,

7.2 O provimento das vagas obedecerá ao número de vagas
definido no Anexo I deste Edital, à ordem de classificação, ao prazo
de validade do concurso, às normas legais pertinentes e às regras
deste Edital.

7.3 - Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofer-
tadas, serão mantidos em cadastro durante o prazo de validade do
processo seletivo e poderão ser contratados em função da dispo-
nibilidade de vagas.

7.4 - A validade do processo seletivo esgotar-se-á 12 (doze)
meses após a data da publicação do resultado no Diário Oficial da
União.

7.5 - Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação, valendo para tal fim a publicação do
resultado final do processo seletivo no Diário Oficial da União.

7.6 - As ocorrências não previstas neste Edital serão re-
solvidas pela Pró-Reitoria de Graduação da UFRJ.

7.7 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente
Edital, é competente o Foro da Justiça Federal na cidade do Rio de
Janeiro.

CARLOS ANTONIO LEVI DA CONCEIÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EDITAL Nº23, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO

DE EXPANSÃO

O Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições, torna público que estarão abertas as inscrições
para o Processo Seletivo para provimento de vagas de professor
temporário de expansão para suprir demanda do Programa de Apoio
a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais -
REUNI, de acordo com a Portaria nº 196/MEC de 24/02/2011 e nos

termos da Lei nº. 8.745, de 09 de dezembro de 1993.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.
1.1- Este processo seletivo será regido pelo presente Edital e

sua operacionalização caberá à respectiva Unidade ou Instância Equi-
valente da Universidade Federal do Rio de Janeiro para a qual a vaga
foi alocada.

1.2 - O presente processo seletivo visa ao provimento do
número de vagas definido no Anexo I deste Edital, ressalvada a
possibilidade de mudanças durante o seu prazo de validade, de acordo
com as necessidades da UFRJ.

1.3 - O presente Edital contém os seguintes anexos:
Anexo I - Quadro de Vagas, com Unidade, Área/Setor de

Atuação / Jornada de Trabalho e Turno, bem como o respectivo
Período de Contratação.

Anexo II - Período e Locais de Inscrição.
2. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO TEM-

PORÁRIA.
2.1 - O candidato deverá atender, cumulativamente, para a

contratação temporária, aos seguintes requisitos:
a) ser aprovado e classificado no processo seletivo;
b) não possuir contrato nos termos da Lei nº. 8.745/93, com

exclusão inferior a vinte e quatro meses;
c) não ser ocupante de cargo efetivo da carreira do ma-

gistério, de que trata a Lei nº. 7.596/87;
d) se servidor de nível superior da administração direta ou

indireta da União, dos Estados e dos Municípios, bem como em-
pregados de suas subsidiárias ou controladas, comprovar formalmente
a compatibilidade de horários;

e) ser brasileiro ou estrangeiro portador do visto perma-
nente;

f) ter idade mínima de 18 anos completos;
g) gozar dos direitos políticos;
h) estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
i) estar inscrito no respectivo órgão regulamentador da pro-

fissão, quando o setor do concurso exigir.

ANEXO I

Quadro de Vagas/Jornada de Trabalho/Prazo de Contratação

20 h - Diurno e/ou Noturno - Prazo de Contratação até agosto de 2012

Unidade Departamento Setor/Disciplina Va g a s

Xerém (COPPE) COPPE Computação / Programação 01 (uma)

EBA BAH Pintura A/ Pintura B/ Analise da Composição 01 (uma)

Campus Macaé Engenharia Estatística 01 (uma)

Campus Macaé Engenharia Programação Computacional 02 (duas)

Campus Macaé Engenharia Engenharia Mecânica 01 (uma)

Campus Macaé Engenharia Matemática - Cálculo 02 (duas)

Campus Macaé Medicina Saúde do Adulto 01 (uma)

Campus Macaé Medicina Medicina da Família e Comunidade 04 (quatro)

Campus Macaé Medicina Radiologia 01 (uma)

Campus Macaé Medicina Gineco-Obstetrícia 01 (uma)

Campus Macaé Farmácia Controle Biológico e Microbiológico de Qualidade de Pro-
dutos Farmacêuticos

01 (uma)

Instituto de Nutrição Gastronomia Gestão 02 (duas)

Faculdade de Letras Anglo-Germânicas Língua Inglesa para Biblioteconomia 01 (uma)

Instituto de Física Física dos Sólidos Física Geral 01 (uma)
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ANEXO II

Período e Local de Inscrição para todas as vagas do Anexo I.
Período de inscrição: 27, 28, 29 de fevereiro e 01 e 02 de março de 2012
Local

COPPE Cidade Universitária- Ilha do Fundão, Centro de Tecnologia Bloco G Sala 103, Diretoria
Acadêmica

(021)2526-7059 (021)2560-8102
(fax)

Escola de Belas Artes Av. Pedro Calmon, 550 Prédio da Reitoria 7º andar salas 716/720 (21) 2598-1653
SEAD- Setor de Admissão Docente - IMMT - Instituto
Macaé de Metrologia e Tecnologia - 3º Andar - Campus
UFRJ - Macaé

Rua Alcides da Conceição, nº 159 - Bairro Novo Cavaleiros - Macaé, RJ - CEP: 27933-378 Tel.
(22) 2791-3871

(22) 2791-3871

Instituto de Nutrição Av. Carlos Chagas Filho, 373 Edifício do Centro de Ciências da Saúde, Bloco J / 2º andarCidade
Universitária, Ilha do Fundão

(21) 2562-6600

Faculdade de Letras Edifício da Faculdade de Letras - CLA sala B 106 - Secretaria- Av. Pedro Calmon, 2151 (21) 2598-9748
Instituto de Física Av. Athos da Silveira Ramos 149Centro de Tecnologia - Bloco ACidade Universitária - Ilha do

Fundão
2562-7270

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2012

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 23083000768201177. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa especializada em serviços de limpeza, conservação e higiene.

LUIZ CARLOS LEOCADIO
P r e rg o e i r o

(SIDEC - 17/02/2012) 153166-15240-2012NE800001

EDITAL Nº 23, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2012

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,
torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Temporário, nos termos da
Lei nº 8.745, de 9/12/1993, com a redação dada pelas Leis nº 9.849, de 26/12/1999 e nº 10.667, de 14/5/2003, conforme disposições deste
Edital:

1 - DAS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:
1.1.As áreas/disciplinas, nº de vagas e formação exigida, são estabelecidas a seguir:
Quadro I

CAMPUS NOVA IGUAÇU E TRÊS RIOS
PROCESSO I N S T I T U TO /

D E PA RTA M E N TO
ÁREA / DISCIPLINA VA G A S FORMAÇÃO EXIGIDA CARGA HORÁRIA

23083.001010/2012-37 Multidisciplinar / Ciências Jurídi-
cas

Direito Civil e Processual
Civil

01 Graduação em Direito com inscrição na
OAB.

40h/s

2 3 0 8 3 . 0 1 2 2 0 9 / 2 0 11 - 1 8 Três Rios / Ciências Jurídicas e
Sociais

Direito Público/ Direito
Administrativo

01 Mestrado em Direito (Especialista em Direi-
to, com pelo menos 5 anos de experiência,

carteira da OAB e certificação)

20h/s

2 3 0 8 3 . 0 1 2 2 0 8 / 2 0 11 - 6 5 Três Rios / Ciências Jurídicas e
Sociais

Direito Privado / Direito
Empresarial

01 Mestrado em Direito 20h/s

2 3 0 8 3 . 0 1 2 2 0 6 / 2 0 11 - 7 6 Três Rios / Ciências Jurídicas e
Sociais

Direito Público / Direito
Processual Penal

01 Mestrado em Direito 20h/s

1.2. O processo seletivo não constitui concurso para ingresso
na Carreira do Magistério Superior.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá cer-

tificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a área a
qual pretende concorrer.

2.2. Taxa de inscrição: R$ 37,00 (trinta e sete reais).
2.3. As inscrições estarão abertas no período de 23 de fe-

vereiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012, e deverão ser efetuadas
exclusivamente pela INTERNET da seguinte forma:

a) o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
www.ufrrj.br/concursos, no período compreendido entre 10h do dia
23 de fevereiro até às 15h do dia 29 fevereiro de 2012, considerando-
se o horário oficial de Brasília/DF, assim como seguir as instruções
ali contidas;

b) gerar e imprimir a Guia de Recolhimento da União
(GRU), que estará disponível após o preenchimento e envio do re-
querimento de inscrição, efetuando, exclusivamente em agências do
Banco do Brasil, o seu pagamento em espécie ou por meio de qual-
quer serviço de pagamento via Internet. A GRU, a ser utilizada para
efetuar o pagamento da taxa de inscrição, deve ser correspondente ao
requerimento de inscrição enviado.

§ 1o - O candidato deve guardar em seu poder o reci-
bo/comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

§ 2o - Em hipótese alguma o valor da taxa de inscrição será
devolvido, salvo em caso de cancelamento do processo seletivo por
conveniência da Administração.

2.4. Não será aceito pagamento efetuado com cheque, en-
velope em caixa eletrônico ou agendamento de pagamento.

2.5. Não será permitida a transferência do valor pago como
taxa de inscrição para outra pessoa, assim como a transferência da
inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou.

2.6. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado,
obrigatoriamente, até às 15 h do dia 29 de fevereiro de 2012. Não
serão aceitas inscrições cujo pagamento tenha sido efetuado fora do
prazo de inscrição.

2.7. A inscrição somente será validada após a confirmação
do pagamento da taxa de inscrição pela rede bancária.

Parágrafo Único. A UFRRJ não se responsabiliza por pe-
didos de inscrição não recebidos por motivos de ordem técnica (fa-

lhas na transferência de dados, falhas ou congestionamento das linhas
de comunicação).

2.8. Será de inteira responsabilidade do candidato as in-
formações prestadas no requerimento de inscrição, bem como o pa-
gamento da taxa de inscrição em observância às normas e condições
estabelecidas neste edital, sobre as quais não poderá alegar desco-
nhecimento.

2.9. A Inscrição do candidato implicará no conhecimento e
na total aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital e
seus anexos, em relação àos quais não poderá alegar desconheci-
mento. Todas as informações disponíveis no site www.ufrrj.br/con-
cursos referentes a este concurso constituem normas que passam a
integrar o presente edital na forma de anexos.

3. CRITÉRIOS E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O
PROCESSO SELETIVO:

a) envelope lacrado e identificado (nome, área do concurso),
contendo:

- Cópia do documento de identidade; No caso de candidato
estrangeiro, é obrigatória a apresentação de passaporte atualizado,
com visto de permanência em território nacional que permita o exer-
cício de atividade laborativa no Brasil, sem o qual não será permitida
a sua inscrição. Não será aceito protocolo.

- Curriculum Vitae atualizado, com fotocópia dos documen-
tos comprobatórios (Certificados, Seminários, e todos os compro-
vantes citados no Curriculum), os quais não necessitam autentica-
ção;

- Cópias autenticadas do Diploma de Graduação ou Cer-
tificado ou outra prova documental em atendimento à formação exi-
gida e o respectivo Histórico Escolar;

3.1. É de responsabilidade do candidato, toda documentação
contida no envelope.

3.2. O candidato deverá entregar a sua documentação, dentro
do envelope lacrado, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
- Seção de Arquivo e Protocolo Geral, sala 08 do Pavilhão Central,
até às 16h do dia 29/02/2012, respeitando as determinações no que se
refere às informações que devem constar no envelope.

-NÃO SERÃO ACEITAS OUTRAS FORMAS DE EN-
VIO.

4. DA SELEÇÃO
4.1. A seleção far-se-á, mediante análise dos documentos

acima mencionados e/ou prova escrita, prova didática, entrevista ou
outra forma de avaliação, caso seja julgado necessário pela Comissão
Especial, responsável pelo Processo Seletivo.

4.2. Todas as etapas do Processo Seletivo, tais como Pro-
grama, Datas de Provas e/ou Entrevistas, Resultado, estarão dispo-
níveis através de links relacionados a cada edital, no site
w w w. u f r r j . b r / c o n c u r s o s .

5. DO PRAZO DE VALIDADE
5.1. O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade

improrrogável de 01 (um) ano, a contar da data de publicação do
Edital de homologação no Diário Oficial da União.

6. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO FINAL DO
CONCURSO

6.1. O resultado final será divulgado no site:
w w w. u f r r j . b r / c o n c u r s o s .

7. DOS IMPEDIMENTOS À CONTRATAÇÃO DO PRO-
FESSOR TEMPORÁRIO

Estão impedidos de participar deste Processo de Seleção de
Professor Temporário:

a) Ocupantes de cargo, de emprego, ou de função pública
federal, estadual, municipal, ou do Distrito Federal, abrangendo au-
tarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mis-
ta, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indireta-
mente, pelo Poder Público, de categoria funcional de nível médio, que
não seja de natureza técnica ou científica, inclusive aposentados ou
em licença para tratamento de interesses particulares ou licença se-
melhante;

b) Ocupantes de cargo, emprego ou função em regime de
dedicação exclusiva;

c) Pessoas em situação de acumulação lícita que ultrapasse
60 (sessenta) horas semanais na soma do(s) vínculo(s) já existente(s)
com a carga horária do contrato de Professor Temporário;

d) Pessoas que tenham sido contratadas nos termos da Lei nº
8.745/93, com alterações da Lei nº 9.849/99 e Lei nº 10.667/03, nos
casos em que não tenha decorrido 24 (vinte e quatro) meses do
encerramento do último contrato; e

e) Pessoas que mantenham dois vínculos com o serviço pú-
blico, independentemente da soma das cargas horárias destes vín-
culos.

8. DA REMUNERAÇÃO
8.1. A remuneração do Professor Temporário será no nível

da classe correspondente à Titulação apresentada, no ato da con-
tratação, sendo vedada qualquer alteração posterior. (Orientação Nor-
mativa SRH/MP nº 05/2009).

8.2. Não serão consideradas, para efeito de base de cálculo,
as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de car-
gos efetivos tomados como padrão.

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
9.1. O período contratual será de até 06 meses, com pos-

sibilidade de prorrogação, a critério da Administração Superior, não
podendo ultrapassar 24 meses.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Não será admitida, sob nenhuma hipótese, comple-

mentação documental fora do prazo de inscrição.
10.2. Não será admitida a inscrição de candidatos que es-

tejam matriculados em quaisquer recursos de Graduação da UFRRJ.
10.3. Não será admitida a inscrição de candidatos que ainda

não tenham colado grau.
10.4. Os servidores da Administração Pública Direta ou In-

direta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, po-
derão inscrever-se. Entretanto, só serão contratados, nos casos pre-
vistos no inciso XVI, letras "a", "b" e "c", do art. 37 da Constituição
Federal, c/c o art. 6º da Lei nº 8.745/93, com redação dada pela Lei
9.849 de 26 de outubro de 1999, publicada no D.O.U. em 27 de
outubro de 1999, isto é, condicionada a formal compatibilidade de
horários. Excetua-se deste caso, os servidores ocupantes de cargo
efetivo, integrante da carreira de magistério de que trata a Lei nº
7.596 de 10/04/87, os quais não poderão inscrever-se.

10.5. É proibida a contratação de servidor público federal
que esteja usufruindo de licença incentivada sem remuneração, com
fundamento no art. 10, inciso II, da Medida Provisória 2.174-8
D.O.U. 24/08/2001.

10.6. A admissão será imediata, não sendo facultado ao can-
didato selecionado o direito a postergá-la.

10.7. Os contratos de 20 horas, exigem um mínimo de 12
horas de atividade didática em sala de aula.

10.8. As horas trabalhadas serão distribuídas dentro do ho-
rário de funcionamento da Universidade, ou seja, de 7:30 às 22 h.

10.9. Os candidatos não selecionados, após o resultado do
respectivo Processo Seletivo, poderão efetuar a retirada de sua do-
cumentação, no local das provas e/ou entrevista. A documentação
ficará à disposição pelo prazo de 30 (trinta) dias os quais, após este
prazo, serão incinerados.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato, o acom-
panhamento de todas as etapas referentes ao Processo Seletivo Sim-
plificado, através do site www.ufrrj.br/concursos.

10.11. Os termos do contrato para Professor Temporário,
obedecerão ao disposto na Lei nº 8.745/93.

10.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da
UFRRJ.

RICARDO MOTTA MIRANDA


