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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

Prezado(a) Candidato(a), 

 

Neste Manual você encontrará na íntegra o Edital de Abertura de Inscrições do Concurso 

Público, os Conteúdos Programáticos, a Portaria n° 001/UFFS/2009 - Normas para 

ingresso na carreira do magistério superior na UFFS, a Tabela de Pontuação de Títulos, e o 

Decreto n° 6.944/2009. 

 

Leia com atenção. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Pró Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social, 

Departamento de Desenvolvimento de Potencialização de Pessoas 

Divisão de Admissão e Movimentação 

 

 

Universidade Federal da Fronteira Sul
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Reitores 

Alvaro Toubes Prata / UFSC 

Dilvo Ilvo Ristoff / UFFS 

 

Pró-Reitor de Desenvolvimento Humano e Social 

Luiz Henrique Vieira Silva 

 

Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Potencialização de Pessoas 

Elza Maria Meinert 

 

Chefe da Divisão de Admissão e Movimentação 

Bruna Borghezan Martins 

Equipe: Alvair Dutra de Armas 

Gilberto Bregue dos Santos 

Ivani Alves Batista G. de Oliveira
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

 

 

EDITAL CONJUNTO Nº 01/UFSC-UFFS/2009 

 

 

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina e o Reitor da Universidade Federal da 

Fronteira Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando o Termo de Cooperação 

Técnica celebrado entre a União, por meio do Ministério da Educação - MEC, Secretaria 

de Educação Superior - SESu, e a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 

objetivando a conjugação de esforços entre os partícipes para a implantação da 

Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, publicado no Diário Oficial da União em 

11 de maio de 2009, tornam publica a abertura de inscrições e estabelecem as normas para 

a realização de Concurso Público destinado a selecionar candidatos para provimento de 

cargos da Carreira do Magistério Superior, para o Quadro Permanente da UFFS, sob o 

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, Autarquias e das 

Fundações Públicas e Federais, em conformidade com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990, o Decreto Nº 6.944, de 21 de agosto de 2009 e a Lei nº 12.029, de 15 de setembro 

de 2009, para os campi de Chapecó, Erechim, Cerro Largo, Laranjeiras do Sul e Realeza, 

conforme abaixo especificado: 

 

1. DOS CONCURSOS 

 

1.1. Os campos de conhecimento, classes, regimes de trabalho, requisitos específicos e 

número de vagas por campus para os quais se abrem inscrições através deste Edital estão 

descritos no Anexo I. 

 

2. DA REMUNERAÇÃO 
 

2.1. Classe Assistente I  - Regime de trabalho em Dedicação Exclusiva/DE: 

 Vencimento Básico: R$ 2.001,86 

 Retribuição por Titulação: R$ 1.406, 62 

 Gratificação Específica do Magistério Superior/GEMAS: R$ 1.034,12 

 Auxílio – Alimentação: R$ 126,00 

 Total: R$ 4.568,60 

 

2.2. Classe Assistente I – Regime de 20 (vinte) horas semanais: 

 Vencimento Básico: R$ 645,76 

 Retribuição por Titulação: R$ 226,77  

 Gratificação Específica do Magistério Superior/GEMAS: R$ 965,56 

 Auxílio – Alimentação: R$ 63,00 

 Total: R$ 1.901,09 
 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. Período: de 21 de outubro a 9 de novembro de 2009. 

 3.2. Taxa de Inscrição 

Assistente em regime de Dedicação Exclusiva: R$ 90,00 

Assistente em regime de 20 horas semanais: R$ 70,00 
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3.3. Dos procedimentos para inscrição 

 

3.3.1. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se 

de que preenche todos os requisitos necessários para participação no concurso público. 

Esta taxa, uma vez recolhida, não será restituída em hipótese alguma. 

 

3.3.2. Cada candidato poderá efetuar uma única inscrição. Havendo mais de uma será  

considerada a de data mais recente. 

 

3.3.3. A inscrição será efetuada somente pela Internet, no site www.uffs.ufsc.br a partir das 

10h00min do dia 21/10/2009 até as 20h00min (horário de Brasília) do dia 09/11/2009. 

                      

3.3.4. Para inscrever-se o candidato deverá: 

a. Acessar o site www.uffs.ufsc.br, preencher o Requerimento de Inscrição e enviá-lo via 

internet para a UFSC; 

b. Após o envio do Requerimento de Inscrição, imprimir o Boleto Bancário e o 

Comprovante de Requerimento de Inscrição; 

c. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 09/11/2009 usando o Boleto 

Bancário impresso. Este pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária 

do território nacional (observado o horário de funcionamento externo da agência) ou em 

postos de auto-atendimento ou via Internet (observado o horário estabelecido pelo 

banco para quitação nesta data). 

 

3.3.5. O candidato que não proceder rigorosamente como estabelecido no item 3.3.4 não 

terá sua inscrição efetivada. 

 

3.4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO 

3.4.1. Serão de responsabilidade exclusiva do candidato os dados cadastrais informados no 

ato de sua inscrição.  

3.4.2. Terá a inscrição recusada o candidato que não atender rigorosamente ao estabelecido 

neste Edital. 

3.4.3. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, as provas, a nomeação e a posse do 

candidato, desde que constatada falsidade em qualquer declaração e/ou qualquer 

irregularidade nas provas ou em documentos apresentados. 

3.4.4. O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização 

das provas deverá solicitá-la, por escrito, no Requerimento de Inscrição, indicando 

claramente quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos etc.) e 

encaminhar laudo médico atestando tais necessidades para a COPERVE/UFSC. 

3.4.5. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 

deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que 

será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar um acompanhante não 

fará as provas. 

3.4.6. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de 

viabilidade e de razoabilidade. 

3.4.7. A não-solicitação de condições especiais no ato da inscrição implica sua não-

concessão no dia de realização das provas. 

3.4.8. A UFFS/UFSC não se responsabilizará por solicitações de inscrição via Internet 

não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

http://www.uffs.ufsc.br/
http://www.uffs.ufsc.br/
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congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 

que impossibilitem a transferência de dados. 

3.4.9. É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea, bem como por fax ou via 

postal. 

3.4.10.  O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico), e for membro de família de baixa renda, nos termos do 

Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, poderá requerer isenção da taxa de inscrição. 

3.4.11.  A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada até o dia 02/11/2009, mediante 

requerimento individual do candidato, em formulário próprio disponível na internet, no site 

www.uffs.ufsc.br, indicando o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo 

CadÚnico, o nome de sua mãe, o número de inscrição e o CPF do candidato. 

3.4.12.  Ao fazer o requerimento o candidato deverá declarar que pertence a família de 

baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

3.4.13.  O deferimento ou não da isenção da taxa de inscrição será divulgado no dia                      

06/11/2009 no site www.uffs.ufsc.br. 

3.4.14.  Os candidatos que tiverem seu pedido indeferido deverão efetuar o pagamento da 

taxa devida, dentro do prazo normal estipulado no item 3.3.4, alínea c, deste Edital. Não 

caberá recurso quanto ao resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. 

3.4.15.  São considerados documentos de identidade para preenchimento do Requerimento 

de Inscrição: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de 

Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares, carteiras expedidas pelos 

órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.), Passaporte, 

Certificado de Reservista, Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por Lei 

Federal, valham como documento de identidade, Carteira de Trabalho e Carteira Nacional 

de Habilitação (somente o modelo novo, com foto). 

3.4.16.  A COPERVE/UFSC divulgará no site www.uffs.ufsc.br os Programas dos 

Concursos e a Portaria nº 01/UFFS/2009 e seu Anexo, que estabelecem as normas para o 

ingresso na carreira do Magistério Superior na UFFS durante o seu período de 

implantação. 

 

3.5 DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 

3.5.1. Ao candidato portador de deficiência, amparado pelo Decreto nº. 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, fica assegurado o direito de se inscrever em concurso público, em 

igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargos cujas 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador. 

 

3.5.2. Das vagas destinadas a cada campo de conhecimento, 5% (cinco por cento) serão 

reservadas às pessoas portadoras de deficiências, amparadas pelo Decreto nº. 3.298, de 20 

de dezembro de 1999. 

 

3.5.3. O candidato portador de deficiência deverá informar no Requerimento de Inscrição o 

tipo de deficiência de que é portador, e encaminhar laudo médico atestando a espécie e o 

grau ou nível de deficiência, à Comissão Permanente do Vestibular – COPERVE.  

 

3.5.4. O candidato portador de deficiência que necessitar de condições especiais para a 

realização das provas deverá informar no Requerimento de Inscrição as condições 

especiais que necessita e encaminhar laudo médico atestando a necessidade de tais 

condições à Comissão Permanente do Vestibular – COPERVE. 

http://www.concursos-uffs.ufsc.br/
http://www.concursos-uffs.ufsc.br/
http://www.concursos-uffs.ufsc.br/
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3.5.5. As solicitações de condições especiais para a realização das provas serão atendidas 

obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

 

3.5.6. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para 

realização das provas deverá preencher requerimento dirigido à COPERVE, com 

justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 

 

3.5.7. Não se aplica a reserva de vagas, determinada no item 3.5.2, aos campos de 

conhecimento que ofereçam menos de 05 (cinco) vagas. Será observado esse mesmo 

número na distribuição das vagas por campus ou, quando nenhum campus atingir as 05 

(cinco) vagas, a vaga será alocada naquele que oferecer o maior número de vagas. Assim, 

considerando-se as vagas abertas no presente edital, ficam reservadas as seguintes vagas 

aos portadores de deficiência em condições de exercer as atividades inerentes aos cargos: 

02 (duas) vagas para Língua Portuguesa e Linguística, em Chapecó; 02 (duas) vagas para 

Informática Básica e Estatística Básica, sendo 01 (uma) em Chapecó e a outra em Erechim; 

02 (duas) vagas para Matemática, em Chapecó; 01(uma) vaga para História Regional e das 

Populações Indígenas, em Chapecó; 01 (uma) vaga para Física, em Cerro Largo; 01 (uma) 

vaga para Fundamentos da Educação, em Chapecó; 02 (duas) vagas para Sociologia e 

Ciência Política, em Chapecó, totalizando 11 (onze) vagas. 

 

3.5.8. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 

passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

 

3.5.9. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta 

condição, não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 

3.5.10. Os candidatos portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de 

condições com os demais candidatos no que tange ao horário de início, ao conteúdo e à 

correção das provas, assim como aos critérios de aprovação. 

 

3.5.11. Obedecido o item anterior, havendo mais candidatos portadores de deficiência do 

que o número de vagas a eles reservado, concorrerão os mesmos entre si. 

 

3.5.12. As vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência que não forem 

providas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de 

classificação para os respectivos campos de conhecimento. 

 

3.5.13. Os candidatos deficientes aprovados e não classificados no limite de vagas 

estabelecido, concorrerão com os demais candidatos. 

 

3.6. Os documentos de que tratam os itens 3.4.4, 3.5.3, 3.5.4 e 3.5.6 deverão ser entregues 

diretamente na COPERVE/UFSC, localizada no terceiro andar do Prédio da Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, Campus Universitário, das 

08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min durante o período de inscrição, 

exceto sábados, domingos e feriados, ou enviados através de SEDEX ou carta registrada 

com A/R, postados no período de inscrição, para COPERVE/UFSC, Campus Universitário, 

Bairro Trindade, CEP 88040-900, Florianópolis, Santa Catarina. 

 

 

4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
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4.1. São requisitos básicos para investidura em cargo público, conforme prevê o art. 5° da 

Lei n° 8.112/90: 

a. a nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 

reconhecimento do gozo dos direitos políticos na forma do disposto no art.12, § 

1º da Constituição Federal, e no art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 

1972; 

b. o gozo dos direitos políticos; 

c. a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

d. a idade mínima de dezoito anos; 

e. o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

f. aptidão física e mental; 

g. não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão 

público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal. (Não está na 8.112) 

 

4.2. Somente serão aceitos diplomas de Graduação e Pós-Graduação reconhecidos pelo 

MEC. Os diplomas de Graduação e Pós-Graduação obtidos em instituição estrangeira 

somente serão aceitos se já tiverem sido revalidados no Brasil.  

 

4.3. O candidato estrangeiro deverá apresentar no ato da posse visto permanente. 

 

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1 – A COPERVE/UFSC divulgará a relação de inscrições homologadas no site 

www.uffs.ufsc.br, no prazo de 72 (setenta e duas) horas úteis após o encerramento das 

inscrições. 

 

5.2 – Os candidatos que efetuarem o pagamento e não tiverem suas inscrições 

homologadas deverão entrar em contato com a COPERVE/UFSC, através do telefone (48) 

3721-9200, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis da publicação das inscrições 

homologadas. Após esse período a não-homologação será definitiva. 

 

6. DAS COMISSÕES EXAMINADORAS 

 

6.1. Para cada Campo de Conhecimento será designada uma Comissão Examinadora. 

 

6.2. A Comissão Examinadora será composta por 03 (três) professores titulares e um ou 

mais suplentes de reconhecida qualificação nos campos de conhecimento compreendidos 

nos Concursos e de titulação acadêmica igual ou superior à do cargo a ser provido, sendo 

que um dos membros presidirá a Comissão. 

 

6.3. Respeitadas as condições do item 6.2, poderão integrar a Comissão Examinadora 

professores da Universidade Federal de Santa Catarina e de quaisquer outras Instituições 

de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC, sejam eles efetivos ou visitantes, ativos ou 

aposentados. 

 

7. DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO 

 

7.1. O concurso público constará de: 

a. Prova  Escrita de Conhecimentos 

http://www.concursos-uffs.ufsc.br/
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b. Prova Didática (aula) 

c. Prova de Títulos; 

d. Prova Prática, a critério da Comissão Examinadora. 

 

7.2. A Prova Escrita de Conhecimentos, primeira prova do Concurso, será classificatória 

e eliminatória, e seguirá as seguintes normas: 

 

7.2.1. A prova terá duração de 4 (quatro) horas e terá início às 14h do dia 22 de novembro 

de 2009 na cidade de Florianópolis – SC. 

 

7.2.1.1. Os candidatos terão acesso ao local de prova a partir das 13 h. 

 

7.2.1.2. Os portões de acesso ao local de prova serão fechados às 13h45min. 

 

7.2.1.3. Os candidatos que chegarem após o fechamento dos portões não poderão realizar a 

prova independentemente dos motivos alegados. 

 
7.2.1.4. O local de realização desta prova (Estabelecimento e sala) será divulgado até o dia 

16/11/2009, na internet, no site www.uffs.ufsc.br. 

 

7.2.1.5. É vedado ao candidato prestar prova em local diferente daquele estabelecido no 

item anterior, exceto em casos autorizados pela COPERVE/UFSC. 

 

7.2.1.6. É de exclusiva responsabilidade do candidato a identificação correta da data e do 

local de realização da prova bem como o seu comparecimento até o horário estabelecido 

para o fechamento dos portões de acesso. 

 

7.2.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova, munido de caneta 

esferográfica, fabricada em material transparente, de tinta preta (preferencialmente) ou azul 

e original do documento oficial de identidade informado na inscrição. 

 

7.2.2.1. Na ausência do documento de identidade o candidato deverá apresentar o Boletim 

de Ocorrências que a justifica, emitido nos últimos 90 dias, e será encaminhado à 

coordenação do setor para coleta da impressão digital. 

 

7.2.2.2. Após ser identificado nenhum candidato poderá retirar-se da sala de provas sem 

autorização e sem acompanhamento da fiscalização. 

 

7.2.2.3. Somente será permitido ao candidato entregar a sua prova após as 16h30min. 

Depois da entrega da prova o candidato não poderá permanecer no local de sua aplicação. 

 

7.2.2.4. O candidato, ao encerrar a prova, entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala o seu 

caderno de provas e o seu cartão-resposta (ambos assinados) e a folha de resposta da 

questão discursiva. 

 

7.2.2.5. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as 

respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente. 

 

7.2.3. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os 

candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou 

http://www.concursos-uffs.ufsc.br/
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similares, de relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material 

de consulta, sendo eliminado do concurso o candidato que descumprir esta determinação. 

 

7.2.4. Será excluído do concurso o candidato que se portar de maneira indevida ou 

descortês para com qualquer membro da equipe responsável pela aplicação da prova. 

 

7.2.5. A prova será elaborada pela Comissão Examinadora de cada Campo de 

Conhecimento e constará de duas partes: uma parte objetiva, contendo 20 (vinte) questões 

sobre tópicos do programa do Concurso, valendo 75% (setenta e cinco por cento) da prova, 

e uma questão discursiva, valendo 25% (vinte e cinco por cento) da prova, que versará 

sobre o papel da extensão da área de conhecimento do concurso na inserção sócio-cultural 

da UFFS. 

  

7.2.6. Cada questão objetiva conterá 05 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das quais 

apenas uma será correta, e valerá 0,5 (zero vírgula cinco) ponto. 

 

7.2.7. O candidato deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão-

resposta, que será o único documento válido para a correção eletrônica, dentro do tempo de 

duração da prova. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de 

preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

 

7.2.8. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas 

no cartão-resposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como 

àquelas cuja resposta não coincida com o gabarito oficial.  

 

7.2.9. O candidato que não acertar pelo menos 12 (doze) questões objetivas estará 

automaticamente eliminado do concurso, não sendo sequer avaliada sua questão discursiva. 

 

7.2.10. A resposta da questão discursiva deverá ser transcrita para a folha oficial de 

resposta da questão discursiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, dentro do 

tempo de duração da prova. 

 

7.2.10.1. As respostas escritas a lápis e as respostas contidas nas folhas de rascunho não 

serão consideradas. 

 

7.2.10.2. O candidato não deverá identificar-se de forma alguma na folha oficial de 

resposta da questão discursiva. Qualquer marca identificadora realizada pelo candidato 

ensejará a atribuição de nota zero à questão discursiva. 

 

7.2.11. A questão discursiva será avaliada pelos três membros da Comissão Examinadora 

do respectivo campo de conhecimento, os quais atribuirão uma nota individual, de 0 (zero) 

a 10 (dez), a partir das quais será calculada a média aritmética simples, arredondada com 

duas casas decimais após a vírgula. 

 

7.2.12. A nota final desta prova será calculada de acordo com a ponderação estabelecida no 

item 7.2.5, arredondada com duas casas decimais após a vírgula. 

 

7.2.13. Será aprovado nesta prova o candidato que, além de acertar pelo menos 12 (doze) 

questões objetivas, obtiver nota final mínima 7,00 (sete vírgula zero). 
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7.2.14. O gabarito da prova objetiva será divulgado às 20h do dia 22/11/2009, na internet, 

no site www.uffs.ufsc.br. 

  

7.2.14.1. Caberá recurso exclusivamente quanto ao gabarito das questões objetivas, o qual 

deverá ser interposto à COPERVE/UFSC pelos candidatos, até as 18h do dia 23/11/2009, 

sendo irrecorrível a decisão. O recurso poderá ser impetrado diretamente na 

COPERVE/UFSC ou via fax (48-3721-9952). 

 

7.2.14.2. Se houver alteração de gabarito ou anulação de questões em decorrência dos 

recursos, as provas serão processadas de acordo com o gabarito definitivo. 

 

7.2.14.3. Em caso de anulação de alguma questão, a mesma será computada como acerto 

para todos os candidatos do respectivo campo de conhecimento. 

 

7.2.15. O resultado da Prova Escrita de Conhecimentos será divulgado após o exame dos 

recursos, no dia 02/12/2009, na internet, no site www.uffs.ufsc.br. 
 

7.2.15.1. Os candidatos que não forem aprovados nesta prova não prosseguirão no 

concurso.  

 

7.2.16. O cronograma contendo data, local e horário de realização das demais provas será 

divulgado em Edital, publicado na página do concurso, em até 72 horas após a divulgação 

do resultado da Prova Escrita de Conhecimentos.  

 

7.2.16.1. É de exclusiva responsabilidade do candidato a identificação correta da data, do 

local e do horário estabelecidos no item anterior. 

 

7.3. A Prova Didática (aula) será pública, com duração de 50 (cinquenta) minutos, sobre o 

tema sorteado do programa pelo candidato, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas 

da realização da prova de cada candidato, sendo o mesmo chamado para sorteio de acordo 

com a ordem de inscrição no concurso. O ponto sorteado pelo candidato deverá retornar ao 

conjunto dos pontos, para que todos os candidatos tenham chances iguais. 

 

7.3.1. A prova didática não poderá ser assistida pelos demais candidatos. 

 

7.3.2. Embora a prova seja pública, os assistentes não poderão se manifestar e os 

candidatos não poderão requisitar sua participação, apenas simulando-a, se assim 

desejarem. 

 

7.3.3. A Comissão Examinadora não se manifestará no decorrer da prova, não 

interrompendo o candidato. Deverá, no entanto,  avisá-lo sobre o tempo de que ainda 

dispõe, quando faltarem 10 (dez) minutos para o término da aula.  

 

7.3.4. Os candidatos não serão arguidos pela Banca Examinadora ao término da Prova 

Didática. 

 

7.3.5. Cada examinador dará à prova, segundo o merecimento que lhe atribuir, uma nota de 

0 (zero) a 10 (dez), consignando-a em cédula assinada pelo presidente da Comissão e por 

ele,  e colocada em envelope lacrado, o qual ficará sob a guarda do presidente da Comissão 

até a sessão final de julgamento. 

 

http://www.concursos-uffs.ufsc.br/
http://www.concursos-uffs.ufsc.br/
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7.4. A Prova de Títulos constará da avaliação do “Curriculum Vitae”, devidamente 

documentado e organizado de acordo com a sequência estabelecida no Anexo à  Portaria nº 

01/UFFS/2009. 

 

7.4.1. Os títulos serão valorados de acordo com o estabelecido na Portaria n°. 

01/UFFS/2009.  

 

7.4.2. Ao conjunto de títulos apresentados será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

7.4.3. A nota atribuída a esta etapa do concurso será uma nota única, de três membros da 

Comissão Examinadora, estabelecida em consenso, obedecida a valoração mencionada na 

Tabela de Pontuação de Títulos, anexa à Portaria nº 01/UFFS/2009, e o que estabelece a 

referida Portaria. 

 

 

8.  DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

8.1. Terminadas as provas e os exames dos títulos, a Comissão Examinadora procederá 

publicamente à apuração das notas para habilitação e classificação dos candidatos. 

 

8.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver, da maioria dos examinadores, 

notas iguais ou superiores a 7 (sete) na prova Didática, além de média igual ou superior a 7 

(sete) na Prova Escrita de Conhecimentos, na Prova de Títulos, e na Prova Prática, se 

houver. 

 

8.3. Para classificação geral, a Comissão Examinadora calculará a média aritmética 

simples das médias obtidas pelo candidato em cada prova, relacionando os candidatos em 

ordem decrescente das médias obtidas. 

 

8.4. No caso de empate, será indicado o candidato mais idoso, conforme estabelece o art. 

27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Persistindo o empate, será 

dada preferência ao candidato com maior número de anos de experiência no magistério 

superior. Permanecendo o empate, será indicado o candidato com maior nota na prova 

Didática. Se ainda persistir o empate, será indicado o candidato com maior nota na prova 

de Conhecimentos e, por último, o mais idoso, com menos de 60 (sessenta) anos. 

 

8.5. O provimento dos cargos nos vários campi da UFFS obedecerá à ordem de 

classificação.  

 

8.6. Havendo vagas não ocupadas em determinado campus e candidatos habilitados mas 

não classificados no mesmo campo de conhecimento em outros campi, a UFFS poderá 

chamá-los para ocupar tais vagas, observando a média final obtida pelos candidatos. Os 

candidatos terão a liberdade de aceitar a oferta ou não, isto é, o fato de declinarem da 

eventual proposta feita não  os retirará  da sua posição na lista de aprovados no campus por 

eles escolhido. 

 

8.7. O concursado lotado em um determinado campus poderá ser chamado, 

ocasionalmente, a trabalhar em outro campus, por tempo determinado, se a administração 

da Universidade assim solicitar. Tal fato poderá ocorrer com maior frequência nos campi 

de Chapecó e Erechim, e Laranjeiras do Sul e Realeza, dada a sua proximidade. Nesses 

casos, as despesas de locomoção e hospedagem correrão por conta da UFFS. 
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8.8. De cada reunião da Comissão Examinadora será lavrada uma ata, em que serão 

registradas as ocorrências verificadas e as decisões tomadas, devidamente assinada pelos 

examinadores. A ata geral, em que constarão os resultados do concurso e a ordem de 

classificação, poderá ser assinada também pelos candidatos presentes.  

 

9.  DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS 

 

9.1. Ultimado o julgamento do concurso, a Comissão Examinadora deverá elaborar 

relatório final, no qual deverão constar, entre outros elementos: as notas de cada 

examinador na prova Didática e na prova Prática, quando houver, a média obtida pelo 

candidato nas duas provas mencionadas, na prova escrita de Conhecimentos e de Títulos, a 

média geral de cada candidato e a relação dos candidatos habilitados, por ordem de 

classificação, em cada campus. Tal relatório deverá ser encaminhado ao Reitor  pro 

tempore da UFFS, acompanhado das atas das diversas etapas do concurso. 

 

9.2. O Relatório da Comissão Examinadora deverá ser homologado pela maioria dos 

membros da Comissão de Apoio Técnico-Acadêmico estabelecida no parágrafo 2º do 

artigo 2º da Portaria 01/UFFS/2009.  Isto feito, o Reitor pro tempore da UFFS homologará 

o parecer da Comissão e fará publicar os resultados no site www.uffs.ufsc.br, deles dando 

ciência à UFSC. 

 

9.3. Dos resultados publicados, conforme o item anterior, caberá recurso à Comissão de 

Apoio Técnico-Acadêmico, no prazo de 03 (três) dias úteis (excluído o sábado) a contar do 

momento da publicação dos resultados no site do concurso. 

 

9.4. O recurso deverá ser protocolado em horário comercial, na sede da COPERVE/UFSC, 

ou por meio do fax nº (48) 3721-9952. 

 

9.5. Não será aceito recurso por correio eletrônico, ou recurso fora do prazo estabelecido 

no item 9.3. 

 

9.6. Recursos cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora serão preliminarmente 

indeferidos. 

 

9.7. Será aceito recurso entregue por terceiro, desde que autorizado, por procuração 

simples, pelo candidato. 

 

9.8. Em hipótese alguma será concedido pedido de revisão de recurso. 

 

9.9. Será divulgado até o sexto dia útil (excluído o sábado), a contar da data do protocolo 

do recurso, o resultado do julgamento do recurso, que não exercerá efeito suspensivo do 

processo de concurso público. 

 

9.10. Após a homologação final dos resultados pela Comissão de Apoio Técnico-

Acadêmico e pelo reitor pro tempore, este encaminhará ao DDPP/UFSC o relatório final 

do concurso, solicitando a imediata publicação dos resultados no Diário Oficial da União e 

a sua colocação no site www.uffs.ufsc.br.  

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

http://www.concursos-uffs.ufsc.br/
http://www.concursos-uffs.ufsc.br/
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10.1. O resultado final do Concurso será publicado no Diário Oficial da União, observada a 

ordem de classificação dos candidatos. 

 

10.2. O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, a contar da data da 

publicação do resultado no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual 

período se assim for julgado conveniente pelo reitor da UFFS. 

 

10.3. A habilitação do candidato no concurso público não lhe assegura o aproveitamento 

automático na classe de professor a que concorre, mas garante-lhe, apenas, a expectativa de 

direito de ser admitido dentro da ordem classificatória, ficando a concretização deste ato 

condicionada à observância da legislação pertinente, especialmente do Anexo II do 

Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, e à necessidade da instituição. 

 

10.4. Não haverá, em hipótese alguma, opção pelo candidato habilitado, de transferência 

para o final da relação de classificados publicada no Diário Oficial. 

 

10.5. O candidato habilitado no concurso, quando convocado para a investidura no cargo 

(posse) deverá atender os requisitos previstos no item 4 deste Edital. 

 

10.6. A convocação do candidato habilitado para investidura no cargo dar-se-á através de 

“Telegrama”, enviado ao endereço fornecido na Inscrição. Para tanto os candidatos 

deverão manter atualizados seus endereços junto à COPERVE/UFSC, durante o prazo de 

validade do concurso. 

 

10.7. O não comparecimento do interessado no prazo estipulado, ou a não aceitação do 

cargo para o qual foi convocado, permitirá à UFFS excluí-lo do processo de nomeação. 

 

10.8. No ato da assinatura do Termo de Posse, o nomeado firmará declaração de que não 

acumula cargo, emprego ou função pública. Na hipótese de acúmulo legal, contemplado no 

artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, o limite máximo de carga horária 

acumulada não poderá ser superior a 60 (sessenta) horas semanais, respeitada a 

compatibilidade de horário entre os cargos legalmente acumulados. 

 

10.9. Não compete à Universidade Federal de Santa Catarina ou à Universidade Federal da 

Fronteira Sul qualquer responsabilidade referente a extravios de documentos enviados via 

SEDEX, passagens aéreas, bem como diárias, alimentação e estadia, ou quaisquer outras 

despesas relativas à participação de candidatos residentes em outras localidades. 

 

10.10. A inscrição no concurso implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 

condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital bem como dos editais complementares 

que porventura venham a ser publicados, e da Portaria 01/UFFS/2009 e seu Anexo, 

expedientes dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

 

10.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio Técnico-Acadêmico, 

conforme o parágrafo 2º do Art. 2º da Portaria 01/UFFS/2009. 

 

Florianópolis, 20 de outubro de 2009. 

   

Alvaro Toubes Prata 

Reitor da UFSC 

Dilvo Ilvo Ristoff 

Reitor da UFFS 
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ANEXO I 

 

RELAÇÃO DE CONCURSOS POR CAMPO DE CONHECIMENTO 

 

1. Campo de conhecimento: Língua Portuguesa e Lingüística 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Português e Literatura Correspondente e 

Mestrado e/ou Doutorado em: Língua Portuguesa; ou Linguística Geral; ou Lingüística 

Aplicada; ou Literatura; ou Tradução; ou Educação. 

- Número de vagas, por campus: 10 (dez) em Chapecó; 04 (quatro) em Erechim; 04 

(quatro) em Cerro Largo; 03 (três) em Laranjeiras do Sul; 03 (três) em Realeza. 

 

2. Campo de conhecimento: Informática Básica e Estatística Básica 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Curso superior em Informática; ou Estatística; ou Matemática; 

ou Engenharia(s) e Mestrado e/ou Doutorado em Informática; ou Estatística; ou 

Matemática; ou Engenharia(s). 

- Número de vagas, por campus: 09 (nove) em Chapecó; 05 (cinco) em Erechim; 04 

(quatro) em Cerro Largo; 03 (três) em Laranjeiras do Sul; 03 (três) em Realeza. 

 

3. Campo de conhecimento: Matemática 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Matemática ou em Matemática Aplicada e 

Mestrado e/ou Doutorado em: Matemática; ou Matemática Aplicada; ou Engenharia(s); 

ou Física; ou Estatística. 

- Número de vagas por campus: 08 (oito) em Chapecó; 03 (três) em Erechim; 03 (três) 

em Cerro Largo; 02 (duas) em Laranjeiras do Sul; 02 (duas) em Realeza. 

 

4. Campo de conhecimento: História Regional e das Populações Indígenas 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em História; ou Geografia; ou Ciências Sociais; ou 

Filosofia; ou Sociologia e Mestrado e/ou Doutorado em História.  

- Número de vagas por campus:  03 (três) em Chapecó; 01(uma) em Erechim; 01 (uma) 

em Cerro Largo; 01 (uma) em Laranjeiras do Sul; 01 (uma) em Realeza. 

 

5. Campo de conhecimento: Teoria e Filosofia da História e História Antiga e 

Medieval 
- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em História; ou Geografia; ou Ciências Sociais; ou 

Filosofia; ou Sociologia;  e Mestrado e/ou Doutorado em História  

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó; 01 (uma) em Erechim. 

 

6. Campo de conhecimento: Administração 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 



Edital Conjunto nº 01/UFSC-UFFS/2009 

Manual do Candidato  Página 17 de 94 

- Requisitos específicos: Graduação em Administração e Mestrado ou Doutorado em 

Administração; ou Engenharia de Produção; ou Engenharia do Conhecimento; ou 

Economia; ou Contabilidade; ou Sociologia; ou Ciência Política. 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó; 01 (uma) em Cerro Largo; 01 (uma) em 

Laranjeiras do Sul. 

 

7. Campo de conhecimento: Medicina Veterinária: bioquímica e biofísica 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Medicina Veterinária e Mestrado e/ou 

Doutorado em Ciências Veterinárias; ou Bioquímica Veterinária. 

- Número de vagas: 01 (uma) em Realeza. 

 

8. Campo de conhecimento: Algoritmos e Programação 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Curso superior na área de Informática e Mestrado e/ou 

Doutorado na área de  Informática; ou Matemática; ou Engenharia(s). 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó. 

 

9. Campo de conhecimento: Arquitetura de Computadores e Sistemas Digitais 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Curso superior em Ciências da Computação; ou Engenharia da 

Computação; ou Engenharia de Automação e Controle; ou Engenharia Eletrônica; ou 

Engenharia Elétrica e Mestrado e/ou Doutorado em Ciências da Computação; ou 

Engenharia da Computação; ou Engenharia de Automação e Controle; ou Engenharia 

Eletrônica; ou Engenharia Elétrica. 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó. 

 

10. Campo de conhecimento: Teoria Econômica 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Economia e Mestrado em Economia; ou 

Administração; ou Ciências Contábeis;  ou Doutorado em qualquer área. 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó; 01 (uma) em Cerro Largo; 01 (uma) em 

Laranjeiras do Sul.  

 

11. Campo de conhecimento: Introdução à História e ao Projeto de Arquitetura e 

Urbanismo 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Arquitetura e Mestrado e/ou Doutorado em 

Arquitetura; ou Urbanismo; ou Arquitetura e Urbanismo; ou Estruturas Ambientais 

Urbanas; ou Planejamento Urbano e Regional. 

- Número de vagas: 01 (uma) em Erechim 

 

12. Campo de conhecimento: Desenho Técnico 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 
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- Requisitos específicos: Graduação em Arquitetura; ou Engenharias: Civil, ou 

Mecânica, ou Elétrica, ou de Materiais, ou Sanitária, ou de Produção, ou Agrícola, ou 

Florestal, ou de Controle e Automação; ou Agronomia; ou Desenho Industrial (Design) 

com habilitação em Projeto de Produto; ou Educação Artística com habilitação em 

Desenho e Mestrado e/ou Doutorado em qualquer área. 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó; 01 (uma) em Cerro Largo; 01 (uma) em 

Laranjeiras do Sul. 

 

13. Campo de conhecimento: Química Geral 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Química e Mestrado e/ou Doutorado em 

Química; ou Ciências 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó; 01 (uma) em Cerro Largo; 01 (uma) em 

Laranjeiras do Sul; 01 (uma) em Realeza. 

 

14. Campo de conhecimento: Física 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Física; e Mestrado e/ou Doutorado em Física 

- Número de vagas:  01(uma) em Chapecó; 01 (uma) em Erechim; 02 (duas) em Cerro 

Largo; 01 (uma) em Laranjeiras do Sul; 01 (uma) em Realeza. 

 

15. Campo de conhecimento: Aquicultura 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Aqüicultura; ou Oceanografia; ou Agronomia; 

ou Eng.ª de Pesca; ou Zootecnia; ou Medicina Veterinária e Mestrado e/ou Doutorado 

em Aquicultura; ou Oceanografia Biológica; ou Engenharia de Pesca. 

- Número de vagas: 01 (uma) em Laranjeiras do Sul 

 

16. Campo de conhecimento: Agronomia/Desenvolvimento Rural 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Agronomia e Mestrado e/ou Doutorado em 

Agronomia; ou Administração Rural; ou Geografia Rural; ou Sociologia Rural; ou 

Economia Rural; ou Extensão Rural; ou Desenvolvimento Rural (ou Agrícola) 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó; 01 (uma) em Cerro Largo; 01 (uma) em 

Laranjeiras do Sul. 

 

17. Campo de conhecimento: Engenharia Ambiental: qualidade de águas e 

tratamento de águas residuárias 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Engenharia Sanitária; ou Engenharia 

Ambiental; ou Engenharia Sanitária e Ambiental e Mestrado e/ou Doutorado em 

Hidráulica e Saneamento; ou Engenharia Ambiental; ou Ciências Ambientais; ou 

Engenharia Civil; ou Ecologia 

-Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó; 01 (uma) em Cerro Largo. 
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18. Campo de conhecimento: Biologia Geral: Biologia Celular, Embriologia, 

Histologia, Genética 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Ciências Biológicas; ou Biomedicina e 

Mestrado e/ou Doutorado em Biologia; ou Genética; ou Histologia; ou Embriologia; ou 

Biomedicina 

- Número de vagas: 01 (uma) em Cerro Largo; 01 (uma) em Realeza. 

 

19. Campo de conhecimento: Ecologia e Meio Ambiente: Ecologia Geral, Botânica, 

Agroecologia, Biologia de Vegetais Aquáticos 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Ciências Biológicas e Mestrado e/ou Doutorado 

em Ecologia; ou Meio Ambiente; ou Biologia Vegetal; ou Botânica; ou Biodiversidade 

- Número de vagas: 01(uma) em Chapecó, 01 (uma) em Cerro Largo, 01 (uma) em 

Laranjeiras do Sul e 01(uma) em Realeza. 

 

20. Campo de conhecimento: Bioquímica Geral e Biofísica 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Ciências Biológicas; ou Farmácia e/ou 

Bioquímica; ou Biociências; ou Biomedicina e Mestrado e/ou Doutorado em  

Bioquímica; ou Farmácia; ou Biofísica; ou Biociências; ou Biomedicina 

- Número de vagas: 01 (uma) em Laranjeiras do Sul 

 

21. Campo de conhecimento: Morfofisiopatologia: anatomia, fisiologia, patologia 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: 20 (vinte) horas semanais 

-Requisitos específicos: Graduação em Medicina; ou Ciências Biológicas; ou 

Biomedicina e Mestrado e/ou Doutorado em Ciências Fisiológicas, ou Fisiopatologia; 

ou Patologia; ou Ciências Médicas 

- Número de vagas: 02 (duas) em Chapecó 

 

22. Campo de conhecimento: Engenharia de Alimentos 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Engenharia de Alimentos; ou Ciência e 

Tecnologia Agroalimentar; ou Farmácia com habilitação em Tecnologia de Alimentos; 

ou Química de Alimentos e Mestrado e/ou Doutorado em Engenharia de Alimentos; ou 

Engenharia Química de Alimentos; ou Ciência de Alimentos; ou Tecnologia de 

Alimentos; ou Química 

- Número de vagas: 01 (uma) em Laranjeiras do Sul 

 

23. Campo de conhecimento: Educação- Organização Escolar 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Pedagogia e Mestrado e/ou Doutorado em     

  Educação 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó 
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24. Campo de conhecimento: Fundamentos da Educação 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Pedagogia ou qualquer outra Licenciatura e 

Mestrado e/ou Doutorado em Educação; ou Filosofia; ou Antropologia; ou Sociologia; 

ou História 

- Número de vagas: 03 (três) em Chapecó; 02 (duas) em Erechim; 01 (uma) em Cerro 

Largo; 01 (uma) em Laranjeiras do Sul; 01 (uma) em Realeza 

 

25. Campo de conhecimento: Política Educacional e Legislação do Ensino no Brasil 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Licenciatura em qualquer área ou graduação em Direito e 

Mestrado e/ou Doutorado em Educação; ou Direito 

- Número de vagas: 01 (uma) em Cerro Largo; 01 (uma) em Realeza 

 

26. Campo de conhecimento: Didática Geral 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: graduação em Pedagogia e Mestrado e/ou Doutorado em 

Educação 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó 

 

27. Campo de conhecimento: Filosofia Antiga e Medieval 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Filosofia e Mestrado e/ou Doutorado em 

Filosofia 

-Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó; 01 (uma) em Erechim 

 

28. Campo de conhecimento: Filosofia da Educação 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Filosofia e Mestrado e/ou Doutorado em 

Filosofia; ou Educação 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó 

 

29. Campo de conhecimento: Geografia: História do Pensamento Geográfico, 

Geografia Física, Geologia Geral 
- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Geografia e Mestrado e/ou Doutorado em 

Geografia 

- Número de vagas: 02 (duas) em Chapecó; 01 (uma) em Erechim 

 

30. Campo de conhecimento: Nutrição 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Nutrição e Mestrado e/ou Doutorado em 

Nutrição; ou Alimentos; ou Saúde; ou áreas afins 

- Número de vagas: 01 (uma) em Realeza 
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31. Campo de conhecimento: Saúde Coletiva e Contexto Social e Profissional da 

Enfermagem 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) e 20 (vinte) horas semanais 

- Requisitos específicos: Graduação em Enfermagem e Mestrado e/ou Doutorado em 

Enfermagem; ou Saúde Pública 

- Número de vagas: 02 (duas) vagas em Chapecó, sendo uma para Dedicação Exclusiva 

e uma para 20 (vinte) horas semanais 

 

32. Campo de conhecimento: Língua Espanhola e Linguística Aplicada 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE)  

- Requisitos específicos: Graduação em Letras, com habilitação em Espanhol e 

Literatura Correspondente e Mestrado e/ou Doutorado em Espanhol; ou Lingüística 

Aplicada; ou Literatura Hispânica; ou Tradução; ou Educação 

- Número de vagas: 01 (uma) para Chapecó; 01 (uma) para Cerro Largo e 01 (uma) para 

Realeza 

 

33. Campo de conhecimento: Contabilidade Geral e Gerencial 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE)  

- Requisitos específicos: Graduação em Ciências Contábeis e Mestrado e/ou Doutorado 

em Contabilidade; ou Administração; ou Engenharia de Produção; ou Economia; ou 

Direito 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó 

 

34. Campo de conhecimento: Sociologia e Ciência Política 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em qualquer área e Mestrado e/ou Doutorado em 

Sociologia; ou Sociologia Política; ou Ciência Política; ou Ciências Sociais 

- Número de vagas: 07 (sete) em Chapecó; 03 (três) em Erechim; 02 (duas) em Cerro 

Largo; 02 (duas) em Laranjeiras do Sul; 02 (duas) em Realeza 

 

35. Campo de conhecimento: Antropologia  

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em qualquer área e Mestrado e/ou Doutorado em 

Antropologia 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó; 01 (uma) em Laranjeiras do Sul 

 

36. Campo de conhecimento: Psicologia Organizacional 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Psicologia e Mestrado e/ou Doutorado em 

Psicologia; ou Administração; ou Engenharia de Produção; ou Economia; ou Educação; 

ou  Sociologia 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó 

 

37. Campo de conhecimento: Psicologia da Educação 



Edital Conjunto nº 01/UFSC-UFFS/2009 

Manual do Candidato  Página 22 de 94 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Psicologia e Mestrado e/ou Doutorado em 

Psicologia; ou Educação 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó; 01 (uma) em Erechim 

 

38. Campo de conhecimento: Meteorologia, Climatologia e Hidrologia 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Geografia; ou Agronomia e Mestrado e/ou 

Doutorado em Geografia; ou Agronomia 

- Número de vagas: 01 (uma) em Chapecó; 01 (uma) em Erechim; 01 (uma) em Cerro 

Largo; 01 (uma) em Laranjeiras do Sul 

 

39. Campo de conhecimento: Educação do Campo 

- Classe: Assistente 1 

- Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) 

- Requisitos específicos: Graduação em Pedagogia ou qualquer outra licenciatura; e 

Mestrado e/ou Doutorado em Educação; ou Ciências Humanas e Sociais 

- Número de vagas: 01 (uma) em Laranjeiras do Sul 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 02/UFSC-UFFS/2009, de 29 de outubro de 2009. 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E O 

REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, no 

uso de suas atribuições legais e considerando o Termo de Cooperação Técnica entre o 

MEC e a UFSC, pelo qual a UFSC é declarada tutora da Universidade Federal da Fronteira 

Sul (UFFS), tornam públicas as complementações ao EDITAL CONJUNTO Nº. 

01/UFSCUFFS/ 2009, de 22 de outubro de 2009, conforme segue: 

 

I – Onde se lê, no preâmbulo do edital, “em conformidade com a Lei nº. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, o Decreto Nº. 6.944, de 21 de agosto de 2009 e a Lei Nº. 12.029, de 15 

de setembro de 2009, acrescente-se: “e em conformidade com a Portaria MEC Nº. 992, de 

16 de outubro de 2009”. 

 

II - no anexo 1 do Edital “Relação de Concursos por Campo do Conhecimento”, em 

relação aos requisitos específicos: 

 

Item 14. Campo de Conhecimento: Física. 

Acrescente-se: “mestrado e/ou doutorado em Ensino de Física” 

 

Item 15. Campo de conhecimento: Aqüicultura 

Acrescente-se: “ou graduação em Biologia ou Ciências Biológicas”. 

 

Item 16. Campo de Conhecimento: Agronomia/Desenvolvimento Rural. 

Acrescente-se “ou graduação em Desenvolvimento Rural ou em Desenvolvimento Rural e 

Gestão Agro-Industrial”. 

 

Item 24. Campo de Conhecimento: Fundamentos da Educação. 

Acrescente-se: “mestrado e ou doutorado em Geografia”. 

 

Item 38. Campo de Conhecimento: Meteorologia, Climatologia e Hidrologia. 

Acrescente-se: “ou graduação em Meteorologia e mestrado e/ou doutorado em 

Meteorologia ou área afim”. 

 

III- Acrescentar o item “7.3.6. A aula (prova didática) no campo de conhecimento “Língua 

Espanhola e Lingüística Aplicada” deverá ser ministrada em espanhol. 

 

 

Alvaro Toubes Prata 

Reitor da UFSC 

Dilvo Ilvo Ristoff 

Reitor da UFFS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

 

EDITAL CONJUNTO Nº 03/UFSC-UFFS/2009 

 

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina e o Reitor da Universidade 

Federal da Fronteira Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando o Termo de 

Cooperação Técnica celebrado entre a União, por meio do Ministério da Educação - MEC, 

Secretaria de Educação Superior - SESu, e a Universidade Federal de Santa Catarina - 

UFSC, objetivando a conjugação de esforços entre os partícipes para a implantação da 

Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, publicado no Diário Oficial da União em 

11 de maio de 2009, tornam público o cronograma de provas e comissões examinadoras do 

concurso público de que trata o Edital Conjunto n° 01/UFSC-UFFS/2009, conforme segue. 

 

1 DO CRONOGRAMA 

16 de novembro (segunda-feira) – Divulgação do local de realização da Prova Escrita de 

Conhecimentos no site www.uffs.ufsc.br. 

22 de novembro (domingo) – Realização da Prova Escrita de Conhecimentos (à tarde, 

sem consulta de qualquer espécie, horário no Manual do Candidato). 

22 de novembro (domingo à noite) – Divulgação do gabarito da Prova Escrita de 

Conhecimentos. 

23 de novembro (segunda-feira) - Candidatos entregam recursos quanto às questões 

objetivas, na Coperve ou via fax, no horário comercial. 

02 de dezembro (quarta-feira) – Divulgação dos resultados da Prova Escrita de 

Conhecimentos no site www.uffs.ufsc.br. Os candidatos aprovados (média mínima 7,00) 

prosseguirão no concurso. 

05 de dezembro (sábado) – Publicação do Cronograma, elaborado pelas Comissões 

Examinadoras, da prova Didática (e prova Prática somente para o campo de conhecimento  

“Desenho Técnico”). O cronograma seguirá a ordem de inscrição dos candidatos 

aprovados na Prova Escrita de Conhecimentos. No cronograma deverá constar também o 

local do sorteio do ponto da prova Didática e entrega simultânea do curriculum vitae 

documentado. 

08 de dezembro (terça-feira)-Início do sorteio do ponto da prova Didática (aula). Por 

ocasião do sorteio do ponto, o candidato deverá entregar à Comissão Examinadora seu 

curriculum vitae documentado, seguindo a sequência do Anexo à Portaria 001/UFFS/2009. 

 

2 DAS COMISSÕES EXAMINADORAS 

 

1. Campo de Conhecimento: Língua Portuguesa e Lingüística 

Membros Titulares: 

Felício Wessling Margotti (UFSC) - Presidente 

Izabel Christine Seara (UFSC) 

João Ernesto Weber (UFSC) 

Membros Suplentes: 

Rosângela Hammes (UFSC) 

 

2. Campo de Conhecimento: Informática Básica e Estatística Básica 

Membros Titulares: 

Manuel Rosa de Oliveira Lino (UFSC) - Presidente 

Leandro José Komosinski (UFSC) 

Marcelo Rosa (Universidade Salgado de Oliveira-RJ) 
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Membros Suplentes: 

Adriano Ferreti Borgatto (UFSC) 

Isaias Camilo Boratti (UFSC) 

 

3. Campo de Conhecimento: Matemática 

Membros Titulares: 

Paulo Rafael Bösing (UFSC) - Presidente 

Danilo Royer (UFSC) 

Mauro Rabelo (UNB) 

Membros Suplentes: 

Nereu Estanislau Burin (UFSC) 

Luciano Bedin (UFSC) 

Milton dos Santos Braitt (UFSC) 

Rosemary Costa Pereira (UFSC) 

 

4. Campo de Conhecimento: História Regional e das Populações Indígenas 

Membros Titulares: 

João Klug (UFSC) - Presidente 

Ana Lúcia Vulfe Notzold (UFSC) 

Lúcio Tadeu Mota (UEM) 

Membros Suplentes: 

Valberto Dirksen (UFSC) 

Paulo Pinheiro Machado (UFSC) 

 

5. Campo de Conhecimento: Teoria e Filosofia da História e História Antiga e Medieval 

Membros Titulares: 

Renata Palandri Sigolo Sell(UFSC) - Presidente 

Valmir Francisco Muraro (UFSC) 

Marcos Vinicios de Almeida Saul (UFSC) 

Membros Suplentes: 

Marlene de Faveri (UDESC) 

Janice Gonçalves (UDESC) 

 

6. Campo de Conhecimento: Administração 

Membros Titulares: 

Alexandre Marino Costa (UFSC) – Presidente 

Mário Moraes Filho (UDESC) 

Graziela Alperstedt (UDESC) 

Membros Suplentes: 

Pedro da Costa Araújo (UFSC) 

Sinésio Stefano Dubiela Ostroski (UFSC) 

 

7. Campo de Conhecimento: Medicina Veterinária: bioquímica e biofísica 

Membros Titulares: 

Luiz Cláudio Miletti (UDESC) - Presidente 

Adil Vaz (UDESC) 

Ubirajara Maciel da Costa (UDESC) 

Membros Suplentes 

Regina Vasconcellos Antônio (UFSC) 

Rozângela Curi Pedrosa (UFSC) 
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8. Campo de Conhecimento: Algoritmos e Programação 

Membros Titulares: 

Olinto José Varela Furtado (UFSC) - Presidente 

Maria Marta Leite (UFSC) 

Rafael Cancian (Univali) 

Membro(s)Suplente(s) 

Julíbio David Argigo (UDESC) 

Júlio Dias (UDESC) 

 

9. Campo de Conhecimento: Arquitetura de Computadores e Sistemas Digitais 

Membros Titulares: 

Lúcia Helena Martins Pacheco (UFSC) - Presidente 

Luis Fernando Friedrich (UFSC) 

Roberto Willrich (UFSC) 

Membros Suplentes: 

Ricardo Pereira e Silva (UFSC) 

Vitório Bruno Mazzola (UFSC) 

 

10. Campo de Conhecimento: Teoria Econômica 

Membros Titulares 

João Rogério Sanson (UFSC) – Presidente 

Silvio Antônio Ferraz Cario (UFSC) 

Sinclair Mallet Guy Guerra (UFABC) 

Membros Suplentes: 

Milton Biage (UFSC) 

Luiz Carlos de Carvalho Júnior (UFSC) 

Maurício Nunes (UFSC) 

Jaylson da Silveira (UFSC) 

 

11. Campo de Conhecimento: Introdução à História e ao Projeto de Arquitetura e 

Urbanismo 

Membros Titulares: 

Luiz Eduardo Fontoura Teixeira (UFSC) - Presidente 

Maria Inês Sugai (UFSC) 

José Ripper Kós (UFRJ) 

Membro(s) Suplente(s): 

Lino Fernando Bragança Peres (UFSC) 

 

12. Campo de Conhecimento: Desenho Técnico 

Membros Titulares: 

Antonio Carlos de Souza (UFSC) – Presidente 

Arnoldo Debatin Neto (UFSC) 

Régio Pierre da Silva (UFRGS) 

Membros Suplentes: 

Luis Alberto Gómez (UFSC) 

Beatriz Ribeiro Nozari de Carvalho (UNISUL) 

 

13. Campo de Conhecimento: Química Geral 

Membros Titulares: 

Dilma Maria de Oliveira (UFSC) - Presidente 

Marcos Aires de Brito (UFSC) 
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Cesar Zucco (UFSC) 

Membros Suplentes 

Tereza Cristina Rozone de Souza 

Santiago Francisco Yunes 

 

14. Campo de Conhecimento: Física 

Membros Titulares: 

Danilo de Paiva Almeida (UFSC) - Presidente 

Clederson Paduani (UFSC) 

Márcio Antônio Santos (UFSC) 

Membros Suplentes: 

René Balduino Sander (UFSC) 

Eleutério Nicolau da Conceição (UFSC) 

 

15. Campo de Conhecimento: Aquicultura 

Membros Titulares: 

Edemar Roberto Andreatta (UFSC) - Presidente 

Vinicius Ronzani Cerqueira (UFSC) 

Evoy Zaniboni Filho (UFSC) 

Membros Suplentes: 

Luis Vinatea Arana (UFSC) 

Alex Pires Oliveira Nuñer (UFSC) 

 

16. Campo de Conhecimento: Agronomia/ Desenvolvimento Rural 

Membros Titulares: 

Paulo Emílio Lovato (UFSC) – Presidente 

Fábio Kessler Dal Soglio (UFRGS) 

Jucinei José Comin (UFSC) 

Membros Suplentes: 

César Assiz Butignol (UFSC) 

Paul Richard Monsen Miller (UFSC) 

 

17. Campo de Conhecimento: Engenharia Ambiental 

Membros Titulares: 

Maurício Luiz Sens (UFSC) – Presidente 

Rejane Helena Ribeiro da Costa (UFSC) 

Paulo Belli Filho (UFSC) 

Membro(s) Suplente(s): 

Luiz Sergio Philippi (UFSC) 

 

18. Campo de Conhecimento: Biologia Geral: Biologia Celular, Embriologia, 

Histologia, Genética 

Membros Titulares: 

Kieiv Resende Sousa de Moura (UFSC) – Presidente 

Cristine Maria Bressan (UFSC) 

Jimena Furlani (UDESC) 

Membros Suplentes: 

Eliane Maria Goldfeder (UFSC) 

Luciane Cristina Ouriques (UFSC) 

 

19. Campo de Conhecimento: Ecologia e Meio Ambiente: Ecologia Geral, Botânica, 
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Agroecologia, Biologia de Vegetais Aquáticos 

Membros Titulares: 

Maria Terezinha Silveira Paulilo (UFSC) - Presidente 

Luiz Henrique Fragoas Pimenta (UDESC) 

Katia Sgrott Sauer Machado (Univali) 

Membros Suplentes: 

Roselane Laudares Silva (UFSC) 

Maria Leonor D’El Rei Souza (UFSC) 

 

20. Campo de Conhecimento: Bioquímica Geral e Biofísica 

Membros Titulares: 

Alcir Luiz Dafré (UFSC) - Presidente 

Juliet Kiyoko Sugai (UFSC) 

Generoso Manoel Chagas (UFRRJ) 

Membros Suplentes 

Carlos Peres Silva (UFSC) 

Andreza Fabro De Bem (UFSC) 

 

21. Campo de Conhecimento: Morfofisiopatologia: Anatomia, Fisiologia e Patologia 

Membros Titulares: 

Vander Baptista (UFSC) – Presidente 

Elisa Cristiana Winkelmann Duarte (UFSC) 

Rosane Porto Seleme Heinzen (UFSC) 

Membros Suplentes 

Ricardo Tramonte (UFSC) 

Adair Roberto Soares dos Santos (UFSC) 

 

22. Campo de Conhecimento: Engenharia de Alimentos 

Membros Titulares: 

César Damian (UFSC) – Presidente 

José Miguel Muller (UFSC) 

Léo Serpa (IFC-Camboriú) 

Membros Suplentes 

Elane Schindwein Prudêncio (UFSC) 

Edna Regina Amante (UFSC) 

 

23. Campo de Conhecimento: Educação – Organização Escolar 

Membros Titulares: 

Terezinha Maria Cardoso (UFSC) – Presidente 

Lourival José Martins Filho (UDESC) 

Gladys Aurach (UDESC) 

Membros Suplentes: 

Alba Regina Battisti de Souza (UDESC) 

Beatriz Bittencourt Collere Hanff (UFSC) 

Nelita Bortolotto (UFSC) 

 

24. Campo de Conhecimento: Fundamentos da Educação 

Membros Titulares 

Lêda Scheibe (UNOESC) – Pesidente 

Vera Gaspar da Silva (UDESC) 

Maria das Dores Daros (UFSC) 
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Membros Suplentes: 

Ione Ribeiro Valle (UFSC) 

Clarícia Otto (UDESC) 

 

25. Campo de Conhecimento: Política Educacional e Legislação do Ensino no Brasil 

Membros Titulares: 

Moacyr Motta (UNIVALI) – Presidente 

Olinda Evangelista (UFSC) 

Roberto Fragale (FGV/RJ) 

Membros Suplentes: 

Wilson Schmidt (UFSC) 

Norberto Dalabrida (UDESC) 

 

26. Campo de Conhecimento: Didática Geral 

Membros Titulares: 

Vera Lúcia Bazzo (UFSC) – Presidente 

Jane Bittencourt (UFSC) 

Geovana Lunardi (UDESC) 

Membro(s) Suplente(s): 

Maria Ermínia Laffin (UFSC) 

 

27. Campo de Conhecimento: Filosofia Antiga e Medieval 

Membros Titulares: 

Nazareno Eduardo de Almeida (UFSC) – Presidente 

José Cláudio Morelli Matos (UDESC) 

José Luiz Zanella (UNIOESTE) 

Membro(s) suplente(s): 

Luiz Alberto Hebeche (UFSC) 

 

28. Campo de Conhecimento: Filosofia da Educação 

Membros Titulares: 

José Antônio Martins (UEM) - Presidente 

Amir Limana (CESUMAR) 

Celestino Sachet (UFSC) 

Membro(s) Suplente(s): 

Luiz Felipe Falcão (UDESC) 

 

29. Campo de Conhecimento: Geografia: História do Pensamento Geográfico, 

Geografia Física e Geologia Geral 

Membros Titulares: 

Raquel Maria Fontes do Amaral Pereira (UFSC) 

Lúcia Ayala (UDESC) 

Luciano Candiotto (UNIOESTE) 

Membros Suplentes 

Isa de Oliveira Rocha (UDESC) 

José Messias Bastos (UFSC) 

Érico Porto Filho (UFSC) 

 

30. Campos de Conhecimento: Nutrição 

Membros Titulares: 

Suzi Barletto Cavalli (UFSC) – Presidente 
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Lúcia Andréia Zanette Ramos Zeni (UFSC) 

Loiva Beatriz Dallepiane (UFSM) 

Membro(s) Suplente(s): 

Sandra Soares Melo (UNIVALI) 

 

31. Campo de Conhecimento: Saúde Coletiva e Contexto Social e Profissional da 

Enfermagem 

Membros Titulares: 

Alacoque Lorenzini Erdmann (UFSC) – Presidente 

Betina Hörner Schilndwein Meireles (UFSC) 

Marluci Andrade Conceição Stipp (UFRJ) 

Membros Suplentes: 

Selma Regina de Andrade Mariano (UFSC) 

Ivonete Terezinha Buss Heidermann (UFSC) 

 

32. Campo de Conhecimento: Língua Espanhola e Linguística Aplicada 

Membros Titulares: 

Maria José Damiani Costa (UFSC) – Presidente 

Vera Regina de Aquino Vieira (UFSC) 

Rafael Camorlinga Alcaraz (UFSC) 

Membro(s) Suplente(s): 

Luizete Barros (UFSC) 

 

33. Campo de Conhecimento: Contabilidade Geral e Gerencial 

Membros Titulares: 

Marcos Laffin (UFSC) 

Valdirene Gasparetto (UFSC) 

Ernani Ott (UNISINOS) 

Membros Suplentes: 

Joisse Antonio Lorandi (UFSC) 

 

34. Campo de Conhecimento: Sociologia e Ciência Política 

Membros Titulares: 

Maria Ignez Silveira Paulilo (UFSC) – Presidente 

Janice Tirelli Ponte de Sousa (UFSC) 

Lindomar Boneti (PUC-PR) 

Membros Suplentes: 

Maria Soledad Etcheverry de Arruda Gomes (UFSC) 

Ricardo Pereira e Silva (UFSC) 

 

35. Campo de Conhecimento: Antropologia 

Membros Titulares: 

Carmen Susana Tornquist (UDESC) – Presidente 

Aldo Litaiss (UNISUL) 

Mariléia Maria da Silva (UDESC) 

Membro(s) Suplente(s): 

Theophilos Rifiotis (UFSC) 

 

36. Campo de Conhecimento: Psicologia Organizacional 

Membros Titulares: 

Narbal Silva (UFSC) – Presidente 
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Suzana da Rosa Tolfo (UFSC) 

Iúri Novaes Luna (UNISUL) 

Membros Suplentes: 

Edite Krawulski (UFSC) 

Silvio Serafim da Luz Filho (UFSC) 

 

37. Campo de Conhecimento: Psicologia da Educação 

Membros Titulares: 

Denise Cord (UFSC) – Presidente 

Ariane Kuhnen (UFSC) 

Adriano Henrique Nuernberg (UFSC) 

Membros Suplentes: 

Tito Sena (UDESC) 

Gersolina Antonia de Avelar Lamy (UDESC) 

 

38. Campo de Conhecimento: Meteorologia, Climatologia e Hidrologia 

Membros Titulares: 

Maria Lucia Herrmann (UFSC) – Presidente 

Maria Paula Casagrande Marimon (UDESC) 

Mariane Dal Santo (UDESC) 

Membros Suplentes: 

Francisco Henrique de Oliveira (UDESC) 

Fábio Napoleão (UDESC) 

 

39. Campo de Conhecimento: Educação do Campo 

Membros Titulares: 

Antônio Munarim (UFSC) – Presidente 

Célia Regina Vendraminn (UFSC) 

José Fernando Kieling (UFPel) 

Membros Suplentes: 

Sonia Aparecida Branco Beltrame (UFSC) 

Zilma Isabel Peixer (UNIPLAC) 

 

Florianópolis, 30 de outubro de 2009. 

 

Alvaro Toubes Prata 

Reitor da UFSC 

Dilvo Ilvo Ristoff 

Reitor da UFFS 
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Campo de conhecimento: Administração 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E 

PROVA DIDÁTICA 

 

 

01-  Administração e o Ambiente Externo 

02-  Planejamento e Decisão 

03-  Organização: divisão do trabalho e estrutura organizacional 

04-  Autoridade, Delegação e Descentralização 

05-  Direção: liderança, motivação e comunicação 

06-  Controle: fundamentos do controle; técnicas e métodos de controle 

07-  Abordagem clássica e científica das Teorias de Administração 

08-  Abordagem da Teoria das Relações Humanas 

09-  Teorias de Administração: Burocracia 

10-  Abordagem Comportamentalista 

11-  A Teoria de Sistemas 

12-  Criatividade, Inovação e Flexibilidade 

13-  Desenvolvimento Organizacional 

14-  Administração por Objetivos 

15-  Planejamento Estratégico
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Campo de Conhecimento: Agronomia/Desenvolvimento Rural 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Agricultura Familiar e Agronegócio no Brasil 

2. Atribuições profissionais e campo de atuação do Engenheiro  Agrônomo 

3. Agricultura orgânica e agroecologia 

4. Agricultura urbana e periurbana no Brasil 

5. Cadeias e complexos agroindustriais 

6. Desenvolvimento rural e a relação sociedade-natureza 

7. Desenvolvimento e meio ambiente 

8. Desenvolvimento socioeconômico e agricultura 

9. Desenvolvimento territorial e novas ruralidades 

10. Estado, instituições e atores sociais no espaço rural 

11. História agrária do Brasil e dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Paraná 

12. História da Agricultura 

13. Mudança técnica e modernização na agricultura brasileira 

14. Pesquisa Agronômica,  Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasil 

15. Questão agrária brasileira
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Campo de Conhecimento: Algoritmos e Programação 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Ensino de algoritmos e de programação 

2. Técnicas algorítmicas 

3. Estruturas de dados 

4. Organização de arquivos 

5. Algoritmos de ordenação 

6. Algoritmos de pesquisa 

7. Complexidade de algoritmos 

8. Paradigmas de programação 

9. Programação WEB 

10. Padrões de projetos 

11. Componentes 

12. Programação Orientada a Objetos
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Campo de Conhecimento: Antropologia 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1 .Teorias da  Cultura 

2. Rito, Performance e Sociedade 

3. Etnografia, Representação e Análise Cultural 

4. Teorias da Pessoa, do Corpo e do Sujeito 

5. Parentesco, Gênero e Cultura 

6. Antropologia Cultural Norte-Americana 

7. Antropologia Social Britânica 

8. A Escola Francesa   

9. O Estruturalismo  

10. Teorias Antropológicas Contemporâneas
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Campo  de Conhecimento: Aquicultura 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Histórico e importância da Aquicultura 

2. Aquicultura no Brasil e no mundo 

3. Espécies cultivadas: métodos e sistemas mais utilizados 

4. Sistemas de produção aquícolas 

5. O ambiente aquático de cultivo 

6. Qualidade de água para Aquicultura 

7. Instalações para Aquicultura 

8. Cultivo de algas 

9. Cultivo de zooplâncton 

10. Cultivo de moluscos 

11. Cultivo de crustáceos 

12. Cultivo de peixes 

13. Alimentação e Nutrição de espécies cultivadas 

14. Enfermidades de espécies cultivadas
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Campo  de Conhecimento: Arquitetura de Computadores e Sistemas Digitais 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Bases numéricas; Sistemas de numeração em computação; Aritmética    

binária 

2. Representação de dados: números em ponto fixo e ponto flutuante, codificação 

BCD, numérica e alfanumérica 

3. Conjuntos de instruções, modos de endereçamento e linguagem de montagem 

4. Mecanismos de interrupção e de exceção 

5. Dispositivos de entrada e saída e sua comunicação com a CPU 

6. Implementações de datapath e controlador: abordagens multiciclo e com 

pipeline 

7. Memória cache 

8. Memória virtual 

9. Tecnologia de memória e suas aplicações: SRAM/DRAM, ROM, FLASH 

10. Características de conjuntos de instruções: pilha, acumulador, RISC, CISC e 

DSP 

11. Paralelismo de baixa granularidade em processadores superescalares 

12. Paralelismo de baixa granularidade em processadores VLIW 

13. Multiprocessadores e multicomputadores 

14. Análise e síntese de circuitos digitais combinacionais 

15. Análise e síntese de circuitos digitais sequenciais 

16. Dispositivos Lógicos Programáveis: PLD, PAL, FPGA 

17. Co-projeto de sistemas integrados de hardware e software 

18. Sistemas embarcados integrados (SoCs): projeto baseado em IPs e orientado 

a plataforma 

19. Linguagens de descrição de hardware e de sistemas (VHDL,Verilog)
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Campo de conhecimento: BIOLOGIA GERAL: Biologia Celular, Embriologia, 

Histologia e Genética 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1- Membranas celulares: estrutura, transporte, especializações 

2- Ciclo celular e mecanismos de divisão celular  

3- Energética celular: mitocôndria e cloroplasto 

4- Síntese de biomoléculas e as organelas envolvidas (ribossomos, retículo 

endoplasmático e complexo de Golgi) 

5- O DNA: sua estrutura e função entre os seres vivos 

6- Síntese do DNA, de RNA e de proteínas 

7- Da cromatina aos cromossomos: estrutura e organização da cromatina, da 

heterocromatina e diferenciação longitudinal dos cromossomos 

8- Do zigoto ao embrião: caracterização das etapas clivagem, gastrulação, 

morfogênese e organogênese 

9- Mecanismos celulares inerentes ao desenvolvimento embrionário (proliferação, 

diferenciação, migração e morte celular) 

10- Da formação dos folhetos embrionários à diferenciação dos tecidos adultos 

(conjuntivo, muscular, epitelial e nervoso) 

11- Participação dos diferentes tipos de tecidos na organização de um órgão oco, 

como por exemplo estômago e bexiga urinária 

12- Participação dos diferentes tipos de tecidos na organização de um órgão 

compacto, como por  exemplo fígado e rins 

13- Organização morfofuncional dos anexos embrionários (âmnio, vesícula 

vitelínica, córion, alantóide e placenta) 

14- Mutações cromossômicas e suas implicações após as divisões celulares
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Campo de Conhecimento: Bioquímica Geral e Biofísica 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

01. Aminoácidos e proteínas: estrutura e função 

02. Carboidratos: estrutura e função 

03. Enzimas 

04. Bioenergética: cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa 

mitocondrial 

05. Glicólise, fermentações e gliconeogênese 

06. Metabolismo do glicogênio 

07. Metabolismo de lipídios  

08. Ácidos nucléicos: replicação e transcrição 

09. Digestão e absorção de proteínas, carboidratos e lipídios 

10. Regulação e integração metabólica 

11. Fotossíntese 

12. Membranas biológicas: estrutura, função e propriedades 

13. Aspectos biológicos da radiação ultravioleta 

14. Atividade elétrica das células 

15. Radiações ionizantes: propriedades, usos e aplicações 
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Campo de Conhecimento: Contabilidade Geral e Gerencial 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Contabilidade: conceito, objetivo, objeto, finalidade e técnicas 

2.  Estrutura patrimonial: ativo, passivo e patrimônio líquido  

3. Balanço Patrimonial: estruturação e encerramento do exercício 

4. Demonstração do Resultado do Exercício 

5. Contabilidade por balanços sucessivos e partidas dobradas  

6. Princípios fundamentais de contabilidade  

7. Demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/76 e suas alterações 

posteriores 

8. Análise das Demonstrações Financeiras e indicadores de desempenho 

9. Métodos de Custeio: origem, conceitos e diferenças 

10. Contabilidade geral x contabilidade gerencial 

11.Terminologia aplicável a custos 

12.Custeio Baseado em Atividades 

13.Custeio Variável: margem de contribuição e tomada de decisões  

14.Contabilidade rural: conceitos e particularidades 

15.Aplicação da contabilidade gerencial às empresas agropecuárias 
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Campo de Conhecimento: Desenho Técnico 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS, PROVA 

DIDÁTICA E PROVA PRÁTICA 

 

01- Geometria plana e desenho geométrico 

02- Sistemas de projeção e métodos projetivos 

03- Sistemas de coordenadas 

04- Escalas 

05- Desenho projetivo 

06- Desenho topográfico – planimetria: poligonais e curvas de nível 

07- Desenho topográfico – altimetria: perfis altimétricos, cortes em estradas e 

barragens 

08- Aplicação do desenho arquitetônico em construções rurais 

09- Fundamentos do desenho cartográfico 

10- Normas técnicas para apresentação de projetos 

11- Introdução ao CAD (Computer Aided Design
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Campo de Conhecimento: Didática Geral 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. A Didática como campo de conhecimento na formação de professores: 

constituição histórica, objetos de estudo e desafios contemporâneos 

2. Teorias do currículo e suas implicações para a prática pedagógica  

3. Organização e desenvolvimento do trabalho pedagógico em aula: 

possibilidades teórico-metodológicas 

4. As mediações tecnológicas contemporâneas e o ensino: limites e 

possibilidades 

5. Ensinar e aprender na escola: concepções teórico-metodológicas que 

fundamentam a prática pedagógica escolar 

6. Do Planejamento à Avaliação do  processo de ensino-aprendizagem: 

aspectos teóricos e metodológicos 

7. Documentos curriculares em vigor (Parâmetros Curriculares Nacionais e 

Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina) e suas implicações para a 

prática pedagógica 

8. O projeto político-pedagógica da escola e o papel do professor 

9. O conhecimento escolar: processos de transposição, recontextualização e 

suas implicações para a prática pedagógica 

10. A integração curricular: modalidades de integração e suas implicações para 

a prática pedagógica 
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Campo de Conhecimento: Ecologia e Meio Ambiente: Ecologia Geral, 

Botânica, Agroecologia, Biologia de Vegetais Aquáticos 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

1 Ecossistemas, Teoria de sistemas e conceito de ecossistemas; Fluxo de energia 

e ciclo de matéria 

2 Produtividade e teia trófica; evolução dos ecossistemas 

3 Serviços ambientais, conservação dos recursos naturais e educação ambiental 

4 Mudanças climáticas globais e biodiversidade 

5 Dinâmica de populações 

6 Comunidades – interações na agricultura 

7 Bioclimatologia e zoneamento agroecológico 

8 Agroecossistemas, diversidade e estabilidade 

9 Biosseguranca, Agrodiversidade e Agroecologia 

10 Anatomia do caule (crescimento primário e secundário) 

11 Tecidos de condução (Xilema e Floema) 

12 Absorção de nutrientes minerais pelas plantas 

13 Fotossíntese (Reações da fase química e da fase fotoquímica) 

14 Sistemática de angiospermas sob a luz da cladística 

15 Tendências evolutivas das plantas fanerógamas 

16 Diversidade, caracterização morfofuncional, reprodução e importância das 

Clorófitas  

17Diversidade, caracterização morfofuncional, reprodução e importância das 

Bacilariofíceas 

18 Diversidade, caracterização morfofuncional, reprodução e importância das 

Rodófitas 

19 A produção primária nas algas: pressupostos ecofisiológicos, importância 

ecológica e econômica 

20 Microalgas nocivas: caracterização, aspectos ecológicos e econômicos 
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Campo de Conhecimento: Educação do Campo 

 

PROGRAMA PARA A PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

1. A educação do campo no contexto da educação brasileira 

2. Movimentos e organizações sociais do campo e experiências 

educacionais/escolares no Brasil nas duas últimas décadas 

3. Relação entre trabalho e educação no campo 

4. Legislação e políticas públicas para a educação do campo no Brasil: limites e 

avanços na democratização do ensino 

5. O papel da educação na problematização e intervenção no campo, buscando 

os processos de sustentabilidade 

6. Formação inicial e continuada de professores para atuação nos diferentes 

níveis e modalidades da educação do campo 

7. Organização do trabalho pedagógico: produção do conhecimento e relação 

com a diversidade e os saberes produzidos pelos sujeitos do campo 

8. Alternativas de organização do trabalho nas escolas do campo e a questão da 

permanência e continuidade dos estudos 

9. Cultura escolar e identidades de sujeitos/classes sociais no campo: 

contradições existentes nos e entre os projetos agrário e educacional 

10. Investigação no contexto de educação do campo: pressupostos teórico-

metodológicos que têm orientado as pesquisas acadêmicas sobre a educação 

do campo  nas últimas duas década
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Campo de Conhecimento: Educação- Organização Escolar 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

01 - LDB e Políticas Públicas para a educação no Brasil: implicações para o 

currículo na dinâmica escolar. 

02 - O processo de escolarização e os paradigmas curriculares no Brasil: 

perspectiva histórica. 

03 - O projeto político-pedagógico e os processos de organização de propostas 

curriculares: desafios à gestão democrática da escola. 

04 - Gestão democrática e coordenação político-pedagógica da escola. 

05 – Identidades, culturas, gênero e etnias e os processos de aprendizagens. 

06 - Educação, diversidades e processos inclusivos no contexto escolar. 

07 - Avaliação e processos de ensino e aprendizagem. 

08 - Relação entre saberes e cotidiano escolar. 

09 - Sujeitos, contextos e cotidiano escolar. 

10 - Currículo e formação continuada de professores. 

11 - Tempos e espaços na organização curricular. 

12 - Tecnologias de informação e comunicação no contexto do trabalho 

pedagógico da escola.
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Campo de conhecimento: Engenharia Ambiental:  qualidade de águas e 

tratamento de águas residuárias 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1 Características físico-químicas e bacteriológicas de águas naturais, de águas 

de  abastecimento e de águas residuárias domésticas 

2 Ciclos biogeoquímicos e suas relações com as características químicas, 

físicas e biológicas das águas naturais e residuárias 

3 Técnicas de amostragem e métodos de exames físico-químicos e 

bacteriológicos  para águas naturais, águas de abastecimento e águas residuárias 

4 Padrões de qualidade de água para consumo humano e padrões de qualidade 

ambiental das águas 

5 Tratamento preliminar de esgotos 

6 Sistemas de tratamento de esgoto doméstico 

7 Microbiologia dos processos biológicos 

8 Processos físico-químicos de tratamento de efluentes domésticos 

9 Processos biológicos de tratamento de efluentes domésticos 

10 Remoção de nutrientes de efluentes 

11 Tratamento e destino final do lodo de ETEs 
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Campo de Conhecimento: Engenharia de Alimentos 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Análise de Alimentos: composição centesimal, acidez, pH, estabilidade 

oxidativa de gorduras, refratometria, textura, cromatografia, eletroforese, métodos 

especiais de análises (vitamina C, minerais, enzimas, atividade antioxidante, etc)  

2. Transformações bioquímicas que ocorrem em alimentos devido a reações 

enzimáticas 

3. Produção e uso de enzimas para a elaboração de alimentos (amilases, 

pectinases, renina, transglutaminases, etc) 

4. Qualidade e higiene dos alimentos segundo a legislação vigente 

5. Princípios químicos, físicos e biológicos envolvidos na produção industrial de 

leite e derivados 

6. Processamento e conservação de carnes 

7. Processamento e conservação de ovos 

8. Processamento e conservação de pescado 

9. Processamento e conservação de frutas e hortaliças 

10. Operações unitárias aplicadas à produção de alimentos 

11. Operação e funcionamento de máquinas e refrigeração na indústria 

alimentícia 

12. Microbiologia e produção alimentar: bactérias importantes, microrganismos  

indicadores, meios de conservação e eliminação de microrganismos, mecanismo 

da deterioração alimentar causada por microrganismos 

13. Processos fermentativos para produção de alimentos e bebidas 

14. Cinética química e cálculo de reatores 

15. Formas, sistemas e propriedades das embalagens de alimentos em escala 

industrial 
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Campo de Conhecimento: Filosofia Antiga e Medieval 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Mito e filosofia no pensamento grego. 

2. As diversas concepções da “arkhé” no pensamento dos pré-socráticos 

3. Verdade e aparência, ser e devir no pensamento antigo 

4. A teoria platônica das idéias 

5. A Filosofia Primeira de Aristóteles: seu objeto e sua relação com as demais 

ciências  

6. Virtudes e Justiça na ética aristotélica  

7. Aristóteles: política e sociabilidade 

8. O pensamento helenístico e a ética 

9. A filosofia moral na Idade Média 

10. Fé e Razão na filosofia medieval 

11. A Patrística e a Filosofia 

12. O conceito de tempo e a ideia de história em Santo Agostinho 

13. O conceito de causalidade e as vias da existência de Deus em Santo Anselmo 

e Santo Tomás 

14. O pensamento político de Marcílio de Pádua e Santo Tomás 

15. A questão dos universais 
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Campo de Conhecimento: Filosofia da Educação 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Filosofia e Filosofia da Educação: identidades e diferenças 

2. A Paidéia dos Gregos 

3. Política e Educação em Platão 

4. A Filosofia da Educação de Rousseau 

5. A Filosofia da Educação de Kant 

6. A Filosofia da Educação de John Dewey 

7. Teoria Crítica e Educação 

8. O Construtivismo e a Filosofia da Educação 

9. Michel Foucault e a Filosofia da Educação  

10. Filosofia da Educação contemporânea no Brasil 

11. Os fundamentos da Filosofia da Educação na formação de educadores 

12. A função da educação no contexto social, no sentido filosófico 

13. A reflexão filosófica ante as novas tecnologias da informação e comunicação 

no campo educacional 

14. Ações afirmativas como objeto de investigação filosófica 
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Campo de Conhecimento: Física 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA  DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1 – Cinemática em duas dimensões 

2 – Leis de Newton e movimento sob uma força central 

3 – Teorema trabalho-energia cinética 

4 – Quantidade de movimento 

5 – Leis de conservação da energia e da quantidade de movimento 

6 – Dinâmica de um corpo rígido, momento de inércia e centro de massa 

7 – Movimento de rotação de um corpo rígido 

8 – Rolamento, torque e momento angular 

9 – Oscilações mecânicas, o oscilador harmônico simples 

10 – Propagação de ondas mecânicas, ondas estacionárias 

11 – Propagação de ondas sonoras e efeito Doppler 

12 – Hidrostática e hidrodinâmica 

13 – Calor e temperatura; equilíbrio térmico e dilatação 

14 – A primeira e a segunda lei da Termodinâmica 

15 – Objetos de investigação da Física e do Ensino de Física; História da Física 



Edital Conjunto nº 01/UFSC-UFFS/2009 

Manual do Candidato  Página 51 de 94 

Campo de Conhecimento: Fundamentos da Educação 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Educação: conceitos, meios, fins/objetivos, valores, fatores e agentes da 

educação 

2. Elementos históricos: a educação nos diferentes modos de 

produção/diferentes sociedades 

3. Correntes filosóficas e suas implicações pedagógicas 

4. Tendências /concepções da educação no Brasil 

5. Educação: trabalho, ciência - tecnologia e cultura 

6. Educação: Produção e Reprodução 

7. As diversas dimensões /aspectos determinantes da educação no Brasil: 

econômico, político, biológico, cultural, psicológico, social 

8. Educação e Justiça 

9. Fundamentos do Direito à Educação 

10. Comunicação e Educação 
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Campo de conhecimento: Geografia: História do Pensamento Geográfico, 

Geografia Física, Geologia Geral 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. História da ciência e do pensamento geográfico 

2. A gênese da Geografia Moderna e a constituição das escolas geográficas e 

seus pressupostos teóricos 

3. Tendências da Geografia mundial e brasileira 

4. Geografia Física: conceito, objeto e objetivo 

5.  Sistemas ambientais 

6. Mecanismos de desenvolvimento da natureza: naturais e antropogênicos  

7. A Terra, a Crosta e a tectônica de placas 

8. Minerais e Rochas  

9.  Dinâmica Interna e Externa da Terra 

10.  Noções de Geologia do Brasil 



Edital Conjunto nº 01/UFSC-UFFS/2009 

Manual do Candidato  Página 53 de 94 

Campo de Conhecimento: História Regional e das Populações Indígenas 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. A historiografia da Região Sul 

2. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: povoamento, território, 

colonização, identidades 

3. Aspectos político-religiosos da Região Sul 

4. Fontes e perspectivas para os estudos histórico- regionais  

5. A representação do indígena nos escritos quinhentistas europeus 

6. Mercadores, intérpretes e colonizadores: descrições do meio sócio-cultural – 

Brasil/Região Sul  

7. Os povos indígenas: a visão do outro, questões do passado e do presente –

Brasil/ Região Sul 

8. Traços morais : o bom selvagem e a antropofagia – Brasil/ Região Sul 

9. A guerra e o ritual religioso nas sociedades indígenas – Brasil/ Região Sul 

10. Cultura material, nudez e ornamentos- Brasil/Região Sul 
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Campo de Conhecimento: Informática Básica e Estatística Básica 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Sistemas de numeração 

2. Estatística descritiva 

3. Arquitetura de computadores 

4. Tabelas e Gráficos estatísticos 

5. Banco de dados 

6. Medidas de tendência central 

7. Redes de computadores 

8. Medidas de dispersão 

9. Internet e Correio Eletrônico 

10. Análise Bivariada 

11. Processadores de texto 

12. Softwares estatísticos 

13. Software de apresentação 

14. Probabilidade 

15. Planilha eletrônica 

16. Inferência estatística 

17. Homepages e blogs 

18. Testes de significância 

19. Sistemas operacionais 

20. Análise combinatória
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Campo de conhecimento: Introdução à História e ao Projeto de Arquitetura e 

Urbanismo 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

1. As grandes operações urbanas, suas consequências sócio-espaciais e sua 

repercussão no processo de ensino/aprendizagem nas disciplinas projetuais e 

teórico - criticas 

2.  As intervenções arquitetônicas, a sobrevalorização imagética e o capital 

simbólico: repercussões no processo de ensino/aprendizagem nas disciplinas 

de projeto e de história da arquitetura e urbanismo 

3.  A competição entre cidades e o empreendedorismo como modelo de gestão 

urbana e suas implicações nas cidades de médio porte: análise de suas 

implicações no processo de ensino/aprendizagem no curso de Arquitetura e 

Urbanismo 

4. A arquitetura como elemento constituinte do tecido urbano, considerando tanto 

os limites do Modernismo como do Historicismo: análise de suas repercussões 

na prática profissional e no processo de ensino/aprendizagem de projeto e da 

história da arquitetura e do urbanismo  

5. As cidades de pequeno e médio porte frente às desigualdades regionais e 

urbanas e suas implicações no ensino de arquitetura e urbanismo 

6. A sustentabilidade na produção e na utilização da obra arquitetônica: 

repercussões nas decisões do projeto arquitetônico e urbano e no processo de 

ensino/aprendizagem 

7. O papel do espaço público na construção da cidadania e seus reflexos no 

processo de ensino/aprendizagem em arquitetura e urbanismo 

8. O Centro Histórico, os bens intangíveis e a arquitetura de pequena escala 

como patrimônio: repercussões no ensino/aprendizagem do projeto 

arquitetônico e da história da arquitetura e do urbanismo 

9. A antropometria e a ergonomia por meio da percepção do espaço e do uso do 

corpo humano. Proposição de exercícios práticos 

10. A percepção e compreensão dos dados topográficos no e  por meio do projeto 

arquitetônico. Proposição de exercícios práticos 
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11. A experimentação como instrumento na concepção do projeto: do uso das 

maquetes físicas e dos croquis ao sistema de representação digital 

12.  O professor na relação ensino e/ou aprendizagem do projeto arquitetônico na 

contemporaneidade: o lugar da história e da teoria da arquitetura e do 

urbanismo e o lugar da experiência 
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Campo de Conhecimento: Língua Espanhola e Linguística Aplicada 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Gêneros textuais: a produção ESCRITA na sala de aula de espanhol 

2. Gêneros textuais: a produção ORAL na sala de aula de espanhol 

3. Marcadores textuais e seu uso na elaboração do discurso  

4. Discurso indireto: interface espanhol – português  

5. Usos e significados dos pronomes átonos: objeto direto e indireto  

6. Valores e usos do imperativo 

7. Formas de tratamento e cortesia linguística no mundo hispânico  

8. Fonética e Fonologia da língua espanhola 

9. Estratégias de leitura 

10. Texto e gramática 

11. Linguística Aplicada: concepção de linguagens e abordagens de ensino 

12. Linguística Aplicada: aspectos cognitivos da aprendizagem de LE 

13. Variações da língua espanhola: aspectos fonético e léxico-semântico 

14. Temporalidade e teoria verbal 

15. Sintaxe da língua espanhola
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Campo de Conhecimento: Língua Portuguesa e Linguística 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. As diferentes concepções de linguagem e de gramática 

2. Abordagens formal e funcional da língua 

3. Áreas de estudo linguístico: fonologia, morfologia e sintaxe 

4. Áreas de estudo linguístico: semântica e pragmática 

5. A relação leitor/texto/autor e a relação autor/texto/leitor  

6. Mecanismos de textualização: a coesão 

7. A pontuação como elemento de coesão textual 

8. Mecanismos de textualização: a coerência 

9. Mecanismos de argumentação 

10. As estruturas textuais: micro e macroestruturas. 

10. Aspectos gramaticais na construção do sentido do texto  

11. A noção de norma: aspectos linguísticos e sociais 

12. Fala e escrita: semelhanças e diferenças 

13. Fichamento e artigo acadêmico 

14. Resumo e resenha 

15. Relatório e monografia 
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Campo de Conhecimento: Matemática 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Juros compostos 

2. Sequências numéricas e de funções 

3. Funções afim e quadrática 

4. Funções logarítmica e exponencial 

5. Figuras planas e espaciais 

6. Sistemas de equações lineares 

7. Produto vetorial e produto misto 

8. Limites de funções de uma variável 

9. Derivadas de funções de uma variável 

10.  Integrais de funções de uma variável 

11.  Limites de funções de duas variáveis 

12.  Derivadas parciais 

13.  Integração dupla 

14.  Aplicações lineares 

15.  Espaços vetoriais  

16.  Autovalores e autovetores 
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Campo de Conhecimento: Medicina Veterinária: Bioquímica e Biofísica 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Funções orgânicas principais: pontes de hidrogênio, oxidação e redução 

2. Mecanismos das reações orgânicas 

3. Química de glicídios 

4. Química de lipídios 

5. Química de proteínas 

6. Enzimas 

7. Metabolismo dos glicídios e ciclos energéticos dos açúcares 

8. Metabolismo dos lipídios 

9. Metabolismo das proteínas 

10. Preparo e titulação de soluções químicas: molaridade e normalidade 

11. Biologia molecular: proteínas e ácidos nucléicos 

12. Bioquímica do sangue e equilíbrio ácido-base 

13. Bioquímica do fígado 

14. Bioquímica dos hormônios e vitaminas 

15. Bioquímica dos ruminantes 

16. Cromatografia e eletroforese 

17. Efeito das radiações sobre o organismo 

18. Biofísica dos líquidos orgânicos 

19. Biofísica da visão e da audição 

20. Biofísica dos sistemas circulatório e respiratório 
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Campo de Conhecimento: Meteorologia, Climatologia e Hidrologia 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Ciclo hidrológico 

2.  Precipitação 

3. Bacias hidrológicas 

4. Escoamento superficial 

5. Infiltração 

6. Águas subterrâneas 

7. Obtenção e análise de registros hidrológicos; hidrogramas 

8. Cheias; estimativa de vazões de enchente 

9.  Reservatório de regularização; armazenamento 

10.  Elementos e fatores climáticos 

11.  Tipos de classificação dos climas  

12.  Hidrometeorologia  

13.  Micrometeorologia  

14.  Natureza e campo da Climatologia e Hidrologia 

15.  Princípios de classificação climática; elementos e fatores climáticos 

16.  Instrumentos e dispositivos para a medição de variáveis meteorológicas 

17.  Interpretação de dados meteorológicos e climatológicos 

18.  Evaporação e Evapotranspiração 

19.  Balanço hídrico 

20.  Levantamento e caracterização das disponibilidades hídricas para fins 

aquícolas 
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Campo de Conhecimento: Morfofisiopatologia - anatomia, fisiologia, patologia 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Organização morfofuncional do Sistema Nervoso Central e seus aspectos 

fisiopatológicos 

2. Organização morfofuncional do Sistema Cardiovascular e seus aspectos 

fisiopatológicos 

3. Organização morfofuncional do Sistema Nervoso Autonômico e seus 

aspectos fisiopatológicos 

4. Organização morfofuncional do Sistema Respiratório e seus aspectos 

fisiopatológicos 

5. Organização morfofuncional do Sistema Digestório e seus aspectos 

fisiopatológicos 

6. Organização morfofuncional do Sistema Reprodutor e seus aspectos 

fisiopatológicos 

7. Organização morfofuncional do Sistema Endócrino e seus aspectos 

fisiopatológicos 

8. Organização morfofuncional do Sistema Renal e seus aspectos 

fisiopatológicos. 

9. Potencial de Membrana e Potencial de Ação 

10. Organização morfofuncional e os aspectos fisiopatológicos da musculatura 

esquelética 

11. Osteologia: Organização morfofuncional e aspectos fisiopatológicos 

12. Estrutura e função das sinapses e atividade elétrica das células excitáveis 

13. Organização morfofuncional dos sistemas sensoriais 

14. Organização estrutural e funcional dos tecidos linfóides 
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Campo de Conhecimento: Nutrição 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Segurança alimentar e nutricional 

2. Técnica dietética e a alimentação saudável 

3. O exercício da profissão de nutricionista 

4. Direito humano à alimentação adequada: desafios para o nutricionista 

5. O sistema alimentar e a alimentação e nutrição 

6. Aspectos econômicos, sociais e culturais da alimentação 

7. A alimentação saudável como fator de promoção da saúde 

8. Estudos epidemiológicos/nutricionais: inquérito sócio-econômico e inquérito 

dietético 

9. Políticas e programas de alimentação e nutrição 

10. Planejamento em alimentação e nutrição 

11. Educação em saúde-nutrição: possibilidades e limitações 

12. Qualidade nutricional, sensorial, higiênico-sanitária e sustentável 

13. Nutrição Materno-Infantil 

14. Nutrição de Adultos e Idosos 
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Campo de Conhecimento: Política Educacional e Legislação do Ensino no 

Brasil 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. O plano nacional de educação (PNE) 

2. O plano de desenvolvimento da educação (PDE) 

3. O FUNDEB – o financiamento da Educação Básica no Brasil  

4. Diretrizes Curriculares Nacionais e a formação do professor 

5. Parâmetros Curriculares Nacionais 

6. A educação a distância e a formação de professores  

7. Educação Básica no Brasil: políticas e perspectivas 

8. Os programas de formação continuada de professores no Brasil 

9. O SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

10. Avaliação na Educação Brasileira: principais indicadores 

11. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) 

12.  A Política Educacional e o papel do Estado 

13. A função social da escola nos diferentes níveis de ensino. 

14.  A Política Educacional Brasileira e o MERCOSUL 

15.  Educação Brasileira: financiamento 
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Campo de Conhecimento: Psicologia da Educação 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

 

1. Diferentes abordagens em desenvolvimento humano e aprendizagem 

2.  A escola como contexto de desenvolvimento humano 

3. Pensamento e linguagem 

4.  Relação professor e alunos nas diferentes abordagens psicológicas 

5. Interações sociais: aluno-aluno e escola-comunidade  

6. Cultura e constituição do sujeito 

7. Psicologia e educação: aspectos históricos e contemporaneidade 

8. Motivação, interesse e necessidades 

9. Desenvolvimento e aprendizagem nos diferentes momentos da vida  (infância, 

adolescência e vida adulta) 

10. Dimensões biopsicossociais dos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem 

11. O sentido do trabalho docente: aspectos psicológicos ( afeto, vínculo, 

motivação, alteridade, saúde ocupacional) 

12. Afetividade e cognição nas diferentes abordagens em desenvolvimento 

humano e aprendizagem 

13. O contexto escolar e a relação com outros contextos ( família, bairro, cidade, 

mídias, projetos sociais, trabalho) 

14. A questão da inteligência nas diferentes abordagens em desenvolvimento 

humano e aprendizagem 
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Campo de Conhecimento: Psicologia Organizacional 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1.Campo de conhecimento, formação e atuação do psicólogo nas organizações 

de trabalho 

2.Diferenças individuais e diversidade cultural 

3.Motivação e satisfação no Trabalho 

4.Grupos e Equipes de Trabalho 

5.Comunicação  

6.Gestão e Liderança 

7.Tomada de decisão, poder e gestão de conflitos 

8.Gestão de pessoas por meio de competências 

9.Recrutamento e seleção 

10.Integração, treinamento, desenvolvimento e educação continuada 

11.Avaliação do desempenho humano 

12.Estresse e saúde mental no ambiente de trabalho 

13.Qualidade de vida e bem-estar no ambiente de trabalho 

14.Cultura organizacional e ambiente psicossocial de trabalho 

15.Organizações de aprendizagem e aprendizagem organizacional 
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Campo de Conhecimento: Química Geral 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Estrutura atômica e tabela periódica 

2. Forças intermoleculares 

3. Funções inorgânicas: propriedades e reatividade 

4. Eletroquímica  

5. Cinética química 

6. Equilíbrio químico 

7. Gases e suas propriedades   

8. Radioatividade 

9. Termoquímica 

10. Ligações químicas e estrutura molecular  

11.  Fundamentos da Química Quântica 

12. Química de coordenação 

13. Fundamentos de termodinâmica química 

14. Equilíbrio ácido base em solução aquosa 

15. Reações químicas e estequiometria 

16. Soluções e propriedades coligativas 

17. Fundamentos de química orgânica 

18. Acidez e basicidade de compostos orgânicos 
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Campo de conhecimento: Saúde Coletiva e Contexto Social e Profissional da 

Enfermagem 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. O Sistema Único de Saúde 

2. Análise histórica das políticas de Saúde no Brasil, na Região Sul e no  

Estado de Santa Catarina  

3. Promoção da saúde  

4. Atenção no Suporte Básico de Vida 

5. Fundamentos teóricos e metodológicos para a prática educativa em saúde 

6. Fundamentação teórica, metodológica e gerencial  do cuidado de 

Enfermagem 

7. Evolução histórica da prática de enfermagem 

8. Aspectos éticos na saúde e na Enfermagem 

9. Pesquisa em enfermagem 

10. Processo de Trabalho na Saúde e na Enfermagem 
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Campo de Conhecimento: Sociologia e Ciência Política 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Sociologia e Política: as perspectivas clássicas 

2. Sociologia e Política: as perspectivas contemporâneas 

3. Transformações sociais e suas implicações teóricas e epistemológicas 

4. Formação e transformação do Estado no Brasil 

5. Poder e política no pensamento sociológico contemporâneo 

6. Estado, mercado e sociedade civil 

7. Movimentos sociais e ações coletivas 

8. Políticas públicas 

9. Cultura e socialização política 

10. Classes sociais, grupos de interesse e estratificação social 

11. Capitalismo e sociedade rural 

12. Instituições sociais e ordem social 
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Campo de Conhecimento: Teoria e Filosofia da História e História Antiga e 

Medieval 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. História e Historiografia: pesquisa e escrita 

2. A cronologia histórica em: Idades, Etapas e Estágios 

3. Mentalidades, História Social e História Cultural 

4. História: razão e teleologia no Iluminismo  

5. A História no dilema entre ciência e erudição 

6. O mundo antigo nas dimensões espaciais, culturais, políticas e econômicas 

7. O mundo medieval nas dimensões espaciais, culturais, políticas e econômicas 

8. Religiosidade e religiões nas sociedades antigas e medievais  

9. A guerra nas sociedades antigas e medievais 

10. O mercantilismo e as navegações 
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Campo de Conhecimento: Teoria Econômica 

 

 

PROGRAMA PARA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E PROVA 

DIDÁTICA 

 

 

1. Características de uma economia capitalista: mercantil, monetária, trabalho 

assalariado, livre concorrência, sistema financeiro 

2. Aspectos microeconômicos: noção de equilíbrio geral dos mercados 

3. Aspectos microeconômicos: noção de equilíbrio parcial 

4. Noções de oferta e demanda e suas elasticidades 

5. Estruturas de mercado 

6. Formas de concorrência: preço e inovação 

7. Aspectos macroeconômicos: determinação de produto e renda agregados 

8. Controvérsias sobre equilíbrio no mercado de trabalho 

9. Papel do sistema financeiro na economia e determinação da taxa de juro 

10. Economia internacional: exportação, importação e determinação da taxa de 

câmbio 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) 

GABINETE DO REITOR PRO TEMPORE  DILVO RISTOFF 

 

PORTARIA 001/UFFS/2009 - NORMAS PARA INGRESSO NA CARREIRA DO 

MAGISTÉRIO SUPERIOR NA UFFS 

 

 O Reitor pro tempore da Universidade Federal da Fronteira Sul, no uso de suas 

atribuições, e tendo em vista a necessidade de contratar docentes que atuarão nos  cinco campi da 

UFFS a partir de 2010,  

 

 RESOLVE: 

 

 Estabelecer as seguintes normas para ingresso na carreira do Magistério Superior na 

Universidade Federal da Fronteira  Sul. 

 

CAPÍTULO I 

DA ABERTURA E DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 1º - A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) abrirá inscrições para Concurso 

Público na Carreira do Magistério Superior com o apoio da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), sua universidade tutora. 

 

Art.  2º - O Departamento de Desenvolvimento de Potencialização de Pessoas  (DDPP) da 

Universidade Federal de Santa Catarina promoverá a realização dos concursos com o apoio da 

COPERVE (Comissão Permanente do Vestibular), obedecidos os trâmites regulares do processo 

de solicitação de abertura de concurso público para a carreira de Magistério Superior. 

 

Parágrafo  1º- O processo de solicitação de abertura de Concurso Público será encaminhado à 

diretora do DDPP  pelo reitor pro tempore  da UFFS,  nele constando: 

a) o campo de conhecimento em que se realizará o concurso; 

b) a classe da carreira do magistério; 

c) o número de vagas em cada campus; 

d) o regime de trabalho. 

 

Parágrafo 2º - O reitor  pro tempore nomeará uma Comissão de Apoio Técnico-Acadêmico, 

composta por 5 (cinco) docentes universitários, para auxiliar na realização dos concursos. Tal 

comissão se reunirá com a maioria simples de seus membros, extinguindo-se após o 

encerramento dos prazos recursais referentes aos concursos realizados em 2009 e 2010. Se julgar 

necessário, o reitor pro temnpore nomeará também membros suplentes para a referida comissão. 

 

Art. 3º - Em 2009 e 2010 todos os concursos para provimento das vagas serão feitos inicialmente 

para a classe de professor Assistente, estando aptos à inscrição os portadores de título de Mestre 

ou de título superior a ele (Doutor ou Livre-Docente). 

 

Parágrafo 1º - Não sendo preenchidas todas as vagas disponíveis segundo o edital, poderá haver 

a reabertura do concurso, inclusive para a categoria de professor Auxiliar,  estando aptos à 

inscrição, nesta eventualidade, os portadores de diploma de Graduação em curso de Nível 

Superior. Poderá ainda o Reitor pro tempore  optar por preencher tais vagas por redistribuição, 

caso existam solicitações de docentes de outras instituições federais de ensino neste sentido, ou 

com professores visitantes. 
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Parágrafo 2º -  Serão considerados os títulos  obtidos em Cursos credenciados pelo Ministério da 

Educação ou validados por universidades credenciadas  pelo MEC, quando obtidos no exterior. 

 

Art. 4º - O Departamento de Desenvolvimento de Potencialização de Pessoas da UFSC  

divulgará Edital de Abertura do Concurso no Diário Oficial da União e em seus sítio eletrônico. 

A UFFS e a COPERVE/UFSC também deverão divulgar Edital de abertura do Concurso em seus 

sítios eletrônicos. O referido Edital deverá conter: 

a) a área de conhecimento do concurso; 

b) os títulos, documentos e requisitos exigidos para inscrição; 

c) o local, a data de abertura e o prazo de encerramento das inscrições. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Art. 5º - A Comissão Examinadora dos concursos para provimento de empregos na carreira do 

magistério será indicada pelo reitor pro tempore  e será composta de 03 (três) professores 

titulares e de um ou mais professores suplentes de reconhecida qualificação nas áreas de 

conhecimento compreendidas nos concursos e de titulação acadêmica igual ou superior à do 

emprego a ser provido, um dos quais na qualidade de presidente, conforme Designação 

específica do reitor pro tempore.  

 

Parágrafo único: respeitado o disposto no caput deste artigo, poderão integrar a Comissão 

Examinadora professores da Universidade Federal de Santa Catarina e de quaisquer outras 

instituições de ensino superior credenciadas pelo MEC, sejam eles efetivos ou visitantes, ativos 

ou aposentados. 

 

Art. 6º - O DDPP da UFSC publicará Edital na imprensa local, no órgão oficial da  universidade 

e no sítio eletrônico da COPERVE/UFSC, divulgando o cronograma da realização do concurso, 

bem como a constituição da Comissão Examinadora, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias do início do concurso. A UFFS divulgará o mesmo edital em seu sítio eletrônico, também 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias do início do concurso. 

 

Parágrafo 1º – Qualquer impugnação relativa à constituição da Comissão Examinadora só será 

admitida no prazo de 8 (oito) dias corridos, contados a partir do dia seguinte à publicação do 

referido Edital, e será dirigida ao Reitor pro tempore da UFFS que poderá, a seu juízo, solicitar a 

manifestação da Comissão que auxiliará na realização do concurso. 

 

Parágrafo 2º - O candidato poderá solicitar impugnação justificada de membros da Comissão 

Examinadora por parentesco, incluindo o de afinidade, existência prévia ou vigente de 

casamento ou concubinato, entre membros da Comissão Examinadora e quaisquer candidatos. 

 

Parágrafo 3º - O candidato também poderá solicitar impugnação justificada de membros da 

Comissão Examinadora por inimizade comprovada, notória e/ou comprovada divergência de 

posicionamentos relacionados com o campo de conhecimento do concurso, entre ele e quaisquer 

membros da Comissão Examinadora. 

 

Parágrafo 4º - A solicitação de impugnação deverá ser protocolada na COPERVE/UFSC, no 

prazo mencionado no parágrafo 1º  do presente artigo. 

 

Parágrafo 5º - Os membros da Comissão Examinadora que se enquadrarem nos parágrafos 2º e 

3º do presente artigo deverão se abster de participar do concurso, solicitando ao Reitor pro 
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tempore da Universidade Federal da  Fronteira Sul (UFFS) a sua exclusão da Comissão. O Reitor 

procederá então à substituição dos membros declinantes. 

 

Parágrafo 6º - Na eventualidade de afinidade comprovada, como orientação de dissertação de 

Mestrado ou Tese de Doutorado e/ou colaboração científica entre membros da Comissão 

Examinadora e quaisquer candidatos, um dos membros suplentes será chamado para substituir o 

docente em questão nas provas didática, de títulos e prática, se houver. 

 

Parágrafo 7º - Na eventualidade de algum membro titular da Comissão Examinadora precisar se 

ausentar, será chamado para substituí-lo o membro suplente que estiver disponível. 

 

Parágrafo 8º - A Comissão Examinadora se tornará definitiva após a apreciação das solicitações 

de impugnação, e substituições de membros da Comissão, se houver.  

 

Parágrafo 9º - A Comissão Examinadora definitiva deverá ser divulgada no DDPP/UFSC e nos 

sítios eletrônicos da COPERVE/UFSC e da UFFS até  05 (cinco)  dias antes do início das provas 

do concurso. 

 

Art. 7º - O reitor pro tempore da UFFS solicitará ao   diretor do DDPP da UFSC que designe um 

servidor para secretariar a Comissão Examinadora, bem como outros que forem necessários para 

a realização das provas. 

 

CAPÍTULO III 

DA REALIZAÇÃO DOS CONCURSOS 

 

Art. 8º - Os concursos serão de títulos e provas sendo que estas constarão do seguinte: 

a) Prova Escrita de Conhecimentos (eliminatória); 

b) Prova Didática; 

c) Prova de Títulos. 

 

Parágrafo 1º - Quando necessário, a critério da Comissão  Examinadora, haverá também uma  

Prova Prática, cujo prazo e condições serão por ela estabelecidos.  

 

Parágrafo 2º - De cada etapa do Concurso, com exceção da Prova Escrita de Conhecimentos, 

será lavrada uma ata, assinada pelos componentes da Comissão Examinadora, podendo a ata 

geral ser assinada, também, pelos candidatos participantes do Concurso que estiverem presentes 

na sessão final de abertura dos envelopes lacrados,  contendo as notas,  quando serão também 

calculados os resultados e a classificação dos candidatos. 

 

Parágrafo 3º - Para as provas de Conhecimentos, de Didática e prova Prática, quando houver, 

será  organizado um programa de 10 (dez) a 20 (vinte) tópicos, selecionados no campo de 

conhecimento do concurso, que será encaminhado pelo reitor pro tempore da UFFS ao DDPP da 

UFSC, e à COPERVE/UFSC, juntamente com a solicitação de abertura do Concurso. 

 

Art. 9 - A Prova Escrita de Conhecimentos, primeira prova do Concurso, terá a duração de 4 

(quatro) horas, será  elaborada pela Comissão Examinadora e constará de duas partes: uma parte 

objetiva, contendo 20 (vinte) questões sobre tópicos do programa do Concurso, valendo 75% 

(setenta e cinco por cento) da prova, e uma questão discursiva, valendo 25% (vinte e cinco por 

cento) da prova, que versará sobre o papel da extensão da área de conhecimento do concurso na 

inserção sócio-cultural da UFFS. 
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Parágrafo 1º -  As vinte questões objetivas deverão oferecer, cada uma, 05 (cinco) alternativas 

(de “ A” a “E”), das quais apenas uma será correta. A nota nesta prova irá de 0 (zero) a 10 (dez), 

valendo, pois, cada questão, 0,5 (zero vírgula cinco) ponto. 

 

Parágrafo 2º - O candidato que não acertar pelo menos 12 (doze) questões objetivas estará 

automaticamente excluído do concurso, não sendo sequer corrigida sua questão discursiva. 

 

Parágrafo 3º - O candidato deverá apor sua assinatura somente no local próprio do Caderno de 

Prova. Qualquer marca identificadora realizada pelo candidato ensejará a não correção da sua 

prova e a sua eliminação do concurso. 

 

Parágrafo 4º - A  questão discursiva será avaliada pelos três membros da Comissão 

Examinadora,  os quais atribuirão uma nota individual, de 0 (zero) a 10 (dez), cabendo à 

COPERVE/UFSC calcular a média aritmética obtida por cada candidato, arredondando para 

cima a segunda casa depois da vírgula se a terceira for igual ou superior a 5 (cinco). Deverá 

também efetuar o cálculo da média geral nesta prova, tendo em vista a ponderação estabelecida 

no caput deste artigo, até a segunda casa depois da vírgula, com o mesmo critério de  

arredondamento adotado anteriormente. 

 

Parágrafo 5º - Será aprovado o candidato que, além de acertar pelo menos 12 (doze) questões 

objetivas, obtiver média mínima 7 (sete) no total da prova. 

 

Parágrafo 6º - O candidato que não for aprovado nesta prova não poderá prosseguir no concurso 

sendo, pois, eliminado. 

 

Parágrafo 7º - A COPERVE divulgará, em seu sítio eletrônico,  na noite do mesmo dia da 

aplicação da Prova Escrita de Conhecimentos, as questões objetivas e o seu gabarito. Caberá 

recurso exclusivamente quanto ao gabarito das questões objetivas, o qual deverá ser interposto à 

COPERVE/UFSC pelos candidatos, até as 18:00 horas do dia seguinte à divulgação dos 

gabaritos, sendo irrecorrível a decisão. O recurso poderá ser impetrado diretamente na 

COPERVE/UFSC  ou via fax (48-3721-9952). 

 

Parágrafo 8º - Se houver alteração de gabarito ou anulação de questões em decorrência dos 

recursos, as provas serão processadas de acordo com o gabarito definitivo. 

 

Parágrafo 9º - A COPERVE/UFSC divulgará em seu sítio eletrônico os resultados desta primeira 

prova. Oportunamente ela também divulgará a data, o local e o horário do sorteio do ponto da 

prova didática e entrega simultânea do currículo e seus documentos comprobatórios. 

 

Artigo 10 – A Comissão Examinadora procederá  à avaliação dos Títulos apresentados pelos 

candidatos, cuja valoração consta da tabela anexa.  

 

Parágrafo 1º - Ao conjunto de títulos apresentados será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

Parágrafo 2º - A nota atribuída a esta etapa do concurso será uma nota única, dos três membros 

da Comissão Examinadora, estabelecida em consenso, obedecida a valoração mencionada no 

caput deste artigo. 

 

Parágrafo 3º - No concurso para professor Assistente a nota mínima de aprovação será atribuída 

ao candidato que detiver em títulos pelo menos 40 (quarenta) pontos.  A  40 (quarenta) pontos 

será atribuída a nota mínima de aprovação, 7 (sete). A partir daí serão calculadas as notas 
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utilizando-se a regra de três. Caso haja muitos candidatos e/ou  grande disparidade entre os 

títulos apresentados, de tal forma que fique inviabilizada a adoção pura e simples da regra de 

três, o procedimento será o seguinte: ao detentor do maior número de pontos será atribuída nota 

10 (dez); à diferença entre o maior número de pontos e a pontuação mínima (quarenta) serão 

atribuídos 3 (três) pontos, referentes a 10 – 7 (dez menos sete); a partir do valor encontrado, 

utilizar-se-á então a regra de três. Por exemplo:  o número de pontos obtido pelo candidato com 

o maior número  é 120 (cento e vinte); 120 – 40 = 80. Aos 80 pontos  a mais do que os 40 

mínimos serão atribuídos 3 (três) pontos, utilizando-se  agora a regra de três. Assim, se um dos 

candidatos obtiver 99 pontos,  o cálculo será o seguinte: 99 – 40 =  59 ; se 80 corresponde a 3 

(três), então 59 corresponderá a 2,21 (dois vírgula vinte e um); este candidato ficará então com a 

seguinte nota: 7 + 2,21 = 9,21. 

 

Parágrafo 4º - No concurso para professor Auxiliar a nota mínima de aprovação será atribuída ao 

candidato que detiver em títulos pelo menos 15 (quinze) pontos, procedendo a Comissão 

Examinadora da mesma forma estabelecida no art. 11 da presente Portaria, com as adaptações 

necessárias. 

 

Parágrafo 5º - A nota atribuída aos candidatos será consignada em cédula assinada pelos três 

membros da Comissão Examinadora e colocada em envelope lacrado, o qual ficará sob a guarda 

do presidente da Comissão.  

 

Artigo 11 – A prova Didática (aula) será pública, com duração de 50 (cinquenta) minutos, sobre 

o tema sorteado do programa pelo candidato, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da 

realização da prova de cada candidato, sendo o mesmo chamado para sorteio de acordo com o 

seu número de inscrição no concurso. O ponto sorteado pelo candidato deverá retornar ao 

conjunto dos pontos, para que todos os candidatos tenham chances iguais. 

 

Parágrafo 1º – A prova didática não poderá ser assistida pelos demais candidatos. 

 

Parágrafo 2º - Embora a prova seja pública, os assistentes não poderão se manifestar e os 

candidatos não poderão requisitar sua participação, apenas simulando-a  se o desejarem. 

 

Parágrafo 3º - A Comissão Examinadora não se manifestará no decorrer da prova, não 

interrompendo o candidato. Deverá, no entanto,  avisá-lo sobre o tempo de que ainda dispõe, 

quando faltarem 10 (dez) minutos para o término da aula.  

 

Parágrafo 4º - Os candidatos não serão arguidos pela Banca Examinadora ao término da Prova 

Didática. 

 

Parágrafo 5º - Cada examinador dará à prova, segundo o merecimento que lhe atribuir, uma nota 

de 0 (zero) a 10 (dez), consignando-a em cédula assinada pelo presidente da Comissão e por ele,  

e colocada em envelope lacrado, o qual ficará sob a guarda do presidente da Comissão até a 

sessão final de julgamento. 

 

CAPÍTULO IV 

DO JULGAMENTO, CONCLUSÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

Art. 12 – Terminadas as provas e os exames dos títulos, em dia e hora divulgados no sítio 

www.uffs.ufsc.br a Comissão Examinadora procederá publicamente à apuração das médias para 

habilitação e classificação dos candidatos. 

 

http://www.concursos-uffs.ufsc.br/
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Parágrafo 1º - Para habilitação será necessário que o candidato  obtenha média igual ou superior 

a 7 (sete) em cada uma das provas do Concurso. 

 

Parágrafo 2º - Para  obtenção da média nas provas  Didática e Prática, a Comissão Examinadora 

calculará a média aritmética das notas obtidas de todos os  avaliadores. Os candidatos que não 

obtiverem no mínimo 7 (sete) da maioria da Comissão Examinadora  serão automaticamente 

eliminados do Concurso. 

 

Parágrafo 3º - Para a classificação geral, a Comissão Examinadora calculará a média aritmética 

das médias obtidas pelos candidatos aprovados em cada uma das etapas do concurso: Prova 

Escrita de Conhecimentos, prova de Títulos,  prova Didática e prova Prática, quando houver. 

Será considerado aprovado o candidato que obtiver média geral mínima 7 (sete). Os candidatos 

serão relacionados em ordem decrescente das médias obtidas. 

 

Art. 13 – No caso de empate, será indicado o candidato mais idoso, conforme estabelece o art. 

27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Persistindo o empate, será dada 

preferência ao candidato com maior número de anos de experiência no magistério superior. 

Permanecendo o empate, será indicado o candidato com maior nota na prova Didática. Se ainda 

persistir o empate, será indicado o candidato com maior nota na prova de Conhecimentos e, por 

último, o candidato mais idoso, com menos de 60 (sessenta) anos. 

 

Art. 14 –Havendo vagas não ocupadas em determinado campus e candidatos habilitados mas não 

classificados na mesma área de conhecimento em outros campi, a UFFS poderá chamá-los para 

ocupar tais vagas, observando a média final obtida pelos candidatos. 

 

Parágrafo único - O concursado lotado em um determinado campus poderá ser chamado, 

ocasionalmente, a trabalhar em outro campus,  por tempo determinado, se a administração da 

Universidade assim solicitar. Tal fato poderá ocorrer com maior frequência nos campi de 

Chapecó e Erechim, e Laranjeiras do Sul e Realeza, dada a sua proximidade. Nesses casos, as 

despesas de locomoção e hospedagem correrão por conta da UFFS. 

 

Art. 15 – Ultimado o julgamento do concurso, a Comissão Examinadora deverá elaborar 

relatório final, no qual deverão constar, entre outros elementos, as notas de cada examinador na 

prova Didática e na prova Prática, quando houver, a média obtida pelo candidato nas duas provas 

mencionadas, na prova escrita de Conhecimentos e  em Títulos,  a média geral de cada candidato 

e a relação dos candidatos habilitados, por ordem decrescente de classificação, em cada campus. 

Tal relatório deverá ser encaminhado ao reitor  pro tempore da UFFS, acompanhado das atas das 

diversas etapas do concurso. 

 

Art. 16 – A Comissão de Apoio Técnico-Acadêmico, mencionada no art. 2º desta Portaria, 

deverá homologar o Relatório da Comissão Examinadora por maioria de no mínimo 2/3 (dois 

terços) de seus membros.  Isto feito, o reitor pro tempore da UFFS homologará o parecer da 

Comissão e fará publicar os resultados no sítio www.uffs.ufsc.br,  deles dando ciência ao DDPP 

da UFSC. 

 

Art. 17 – Dos resultados publicados, conforme o artigo anterior, caberá recurso à Comissão de 

Apoio Técnico-Acadêmico, no prazo de 03 (três) dias úteis (excluído o sábado) a contar do 

momento da publicação dos resultados no sítio eletrônico do concurso.  

 

Parágrafo 1º - O recurso deverá ser protocolado em horário comercial, na sede da 

COPERVE/UFSC, ou através do fax nº (48) 3721-9952. 

http://www.concursos-uffs.ufsc.br/
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Parágrafo 2º - Não será aceito recurso por correio eletrônico, ou recurso fora do prazo 

estabelecido no caput deste artigo. 

 

Parágrafo 3º - Recursos cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora serão preliminarmente 

indeferidos. 

 

Parágrafo 4º - Será aceito recurso entregue por terceiro, desde que autorizado por procuração 

simples pelo candidato. 

 

Parágrafo 5º - Em hipótese alguma será conhecido pedido de revisão de recurso. 

 

Parágrafo 6º - Será divulgado até o sexto dia útil (excluído o sábado), a contar da data do 

protocolo do recurso, o resultado do julgamento do recurso que não exercerá efeito suspensivo 

do processo de concurso público. 

 

Art. 18 – Após a homologação final dos resultados pela Comissão de Apoio Técnico-Acadêmico 

e pelo reitor pro tempore, este  encaminhará ao DDPP/UFSC o relatório final do concurso, 

solicitando a imediata publicação dos resultados no Diário Oficial da União e a sua colocação no 

sítio www.ufsc.br.  

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19 – O resultado final do concurso será publicado no Diário Oficial da União, observada a 

ordem de classificação dos aprovados. 

 

Art. 20 – O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais 2 (dois), 

a contar da data da sua homologação pelo reitor  pro tempore da UFFS, tendo o candidato 

classificado, quando chamado a ocupar o emprego a que se habilitou em concurso, o prazo de 30 

(trinta) dias para assumir o exercício. 

 

Parágrafo único – A habilitação do candidato no Concurso não lhe assegura o aproveitamento 

automático na classe de Professor a que concorre, mas garante-lhe, apenas, a expectativa de 

direito de ser admitido dentro da ordem classificatória, ficando a concretização desse ato 

condicionada à observância da legislação federal pertinente, principalmente o Decreto No. 6.944, 

de 21 de agosto de 2009, e seu Anexo II e à necessidade de ocupação da vaga no campus 

escolhido pelo candidato habilitado. 

 

Art. 21 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio Técnico-Acadêmico. 

 

Art. 22 – Esta  Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Florianópolis, 19 de outubro de 2009. 

 

 
Prof. Dr. Dilvo Ristoff 

Reitor pro tempore da UFFS 

http://www.concursos-uffs.ufsc.br/


Edital Conjunto nº 01/UFSC-UFFS/2009 

Manual do Candidato  Página 79 de 94 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

GABINETE DO REITOR PRO TEMPORE DILVO ILVO RISTOFF 

 

ANEXO À PORTARIA Nº 001/UFFS/2009 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

 

 

O Reitor pro tempore da Universidade Federal da Fronteira Sul, no uso de suas atribuições, e 

tendo em vista o art. 11 da Resolução 01/ UFFS/2009, 

 

RESOLVE: 

 

Estabelecer a seguinte tabela de pontuação para a Prova de Títulos que integra o conjunto de 

provas dos Concursos a serem realizados para ingresso na carreira do Magistério Superior, na 

Universidade Federal da Fronteira Sul, durante o seu período de implantação: 

 

GRUPO I – Títulos Acadêmicos 

 

Será considerado unicamente o título de maior ponderação, e apenas um, conforme o seguinte: 

- Doutorado ou Livre-Docência – 50 (cinqüenta) pontos 

- Mestrado –35 (trinta e cinco) pontos 

- Especialização – 15 (quinze) pontos 

- Graduação –10 (dez) pontos 

Somente serão considerados os títulos reconhecidos pela legislação vigente, de acordo com o 

parágrafo único do art. 3º da Resolução 01/2009. 

 

GRUPO II – Atividades de ensino 

 

- Atividade didática no magistério superior (presencial ou a distância) – 02 (dois) pontos por ano 

- Ministração de ensino não regular (cursos, palestras, conferências) – até 05 (cinco) pontos pelo 

conjunto 

- Orientação de tese de doutorado aprovada – 03 (três) pontos por tese 

- Orientação de dissertação de mestrado aprovada – 02(dois) pontos por dissertação 

- Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação aprovado – 01 (um) ponto por 

trabalho 

- Atividade didática em escolas de educação básica (níveis fundamental e médio) – 01 (um) ponto 

por ano. 

- Participação em Bancas Examinadoras de: 

a) Doutorado ou Livre-Docência – 01 (um) ponto cada 

b) Mestrado 0,5 (meio) ponto cada 

c) Trabalho de conclusão de curso de graduação – 0,3 (zero vírgula três) ponto cada 

d) Concurso para carreira do magistério superior – 0,5 (meio) ponto cada 

- Exercício de monitoria- 0,5 (meio) ponto por semestre 

- Exercício de tutoria em ensino a distância – 01 (um) ponto por semestre 

- Cursos realizados não enquadrados nos itens acima – de 0 (zero) até 05 (cinco) pontos pelo 

conjunto 

-Aprovação em concurso público para a carreira do magistério superior de Instituições Federais de 

Ensino – 0,5 (meio) ponto por aprovação 

 

GRUPO III – Trabalhos científicos, artísticos, sociais e culturais, e realizações profissionais 

 

- Autoria de livro – de 0 (zero) até 15 (quinze) pontos por livro 

- Autoria de capítulo ou Introdução de livro – de 0 (zero) a 04 (quatro) pontos cada 

- Organização de livro ou periódico acadêmico – de 0 (zero) a 04 (quatro) pontos cada 
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- Trabalhos publicados em anais de congresso, ou em periódico credenciado (Qualis) – de 0 (zero) 

até 04 (quatro) pontos por trabalho 

- Apresentação de trabalho em congresso ou seminário científico/acadêmico – de 0 (zero) a 03 

(três) pontos por apresentação 

- Relatório de pesquisa concluído e publicado – de 0 (zero) até 03 (três) pontos por relatório 

- Trabalho de natureza técnica ou profissional, sem caráter rotineiro – de 0 (zero) até 05 (cinco) 

pontos pelo conjunto dos trabalhos 

- Artigos ou ensaios publicados em jornais, revistas, brochuras, panfletos, ou qualquer outro meio 

de divulgação escrita – de 0 (zero) até 05 (cinco) pontos pelo conjunto dos trabalhos 

- Participação voluntária em trabalho social, sem remuneração – 01 (um) ponto por cada 06 (seis) 

meses de trabalho, até o máximo de 05 (cinco) pontos. 

 

GRUPO IV – Funções administrativas universitárias 

 

-Reitor – 04(quatro) pontos por ano 

-Vice-reitor – 03(três) pontos por ano 

-Pró-reitor – 2,5 (dois vírgula cinco) pontos por ano 

- Diretor de Centro – 02 (dois) pontos por ano 

- Vice-diretor de Centro, Chefe de Departamento, Diretor de Órgão Suplementar, Coordenador de 

Curso de graduação ou de pós-graduação – 02 (dois) pontos por ano 

- Membro ativo de órgãos colegiados, excluídos os membros natos – de 0 (zero) até 04 (quatro) 

pontos pelo conjunto. 

 

GRUPO V – Funções administrativas e de liderança em geral 

 

- Presidente de entidade científica ou educacional de âmbito nacional (SBPC, ANDIFES, por 

exemplo) – 02 (dois) pontos por ano, até o máximo de 04 (quatro) pontos 

- Vice-presidente de entidade científica ou educacional de âmbito nacional (SBPC, ANDIFES, por 

exemplo) – 01 (um) ponto por ano, até o máximo de 04 (quatro) pontos 

- Presidente de entidade científica ou educacional de âmbito estadual ou regional – 01 (um) ponto 

por ano, até o máximo de 04 (quatro) pontos 

- Vice-presidente de entidade científica ou educacional de âmbito estadual ou regional – 0,5 

(meio) ponto por ano, até o máximo de 04 (quatro) pontos 

- Presidente de associação ou sindicato de docentes ou de servidores técnicoadministrativos 

– 01 (um) ponto por ano, até o máximo de 04 (quatro) pontos 

- Vice-presidente de associação ou sindicato de docentes ou de servidores técnicoadministrativos 

– 0,5 (meio) ponto por ano, até o máximo de 04 (quatro) pontos 

- Presidente de outras associações, conselhos profissionais ou entidades de natureza pública ou 

comunitária – 01 (um) ponto por ano, até o máximo de 04 (quatro) pontos 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

- Os pontos atribuídos às funções relacionadas nos Grupos IV e V devem ser acumulativos, 

respeitados os pontos máximos quando mencionados; 

- Frações de tempo superior a 06 (seis) meses serão contadas como 01 (um) ano; 

- A critério da Comissão Examinadora, poderão ser valoradas outras atividades consideradas 

relevantes, não podendo exceder 05 (cinco) pontos no total. 

 

Florianópolis, 21 de outubro de 2009. 

 

Prof. Dr. Dilvo Ilvo Ristoff 

Reitor pro tempore 
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Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 6.944, DE 21 DE AGOSTO DE 2009. 

  

Estabelece medidas organizacionais para o aprimoramento da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional, dispõe sobre normas gerais 
relativas a concursos públicos, organiza sob a forma de sistema as atividades 
de organização e inovação institucional do Governo Federal, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, 
da Constituição,   

DECRETA:  

CAPÍTULO I  

DAS MEDIDAS PARA O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL  

Seção I  

Das Disposições Gerais  

Art. 1
o
  Para fins deste Decreto, considera-se fortalecimento da capacidade institucional o conjunto de 

medidas que propiciem aos órgãos ou entidades da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional a melhoria das suas condições de funcionamento, compreendendo as de caráter 
organizacional, que lhes proporcionem melhor desempenho no exercício de suas competências 
institucionais, especialmente na execução dos programas do Plano Plurianual - PPA.  

§ 1
o
  As medidas de fortalecimento da capacidade institucional observarão as seguintes diretrizes: 

I - organização da ação governamental por programas; 

II - eliminação de superposições e fragmentações de ações; 

III - aumento da eficiência, eficácia e efetividade do gasto e da ação administrativa;  

IV - orientação para resultados;  

V - racionalização de níveis hierárquicos e aumento da amplitude de comando; 

VI - orientação para as prioridades de governo; e 

VII - alinhamento da proposta apresentada com as competências da organização e os resultados que 
se pretende alcançar.  

§ 2
o
  O fortalecimento da capacidade institucional será alcançado por intermédio: 

I - da criação e transformação de cargos e funções, ou de sua extinção, quando vagos; 

II - da criação, reorganização e extinção de órgãos e entidades; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.944-2009?OpenDocument


Edital Conjunto nº 01/UFSC-UFFS/2009 

Manual do Candidato  Página 82 de 94 

III - da realização de concursos públicos e provimento de cargos e empregos públicos;  

IV - da aprovação e revisão de estrutura regimental e de estatuto;  

V - do remanejamento ou redistribuição de cargos e funções públicas; e 

VI - da autorização para contratação temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei 
n

o
 8.745, de 9 de dezembro de 1993.  

Art. 2
o
  As propostas sobre matéria de que trata o § 2

o
 do art. 1

o
 serão encaminhadas ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e, quando couber, submetidas à apreciação da Casa Civil da 
Presidência da República, nos termos do disposto no Decreto n

o
 4.176, de 28 de março de 2002, e deverão 

conter: 

I - justificativa da proposta, caracterizando-se a necessidade de fortalecimento institucional, 
demonstrando o seu alinhamento com os resultados pretendidos, em especial no que se refere aos 
programas do PPA; 

II - identificação sucinta dos macroprocessos, produtos e serviços prestados pelos órgãos e 
entidades; e 

III - resultados que se pretende alcançar com o fortalecimento institucional e indicadores para 
mensurá-los.  

Parágrafo único.  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão analisará as propostas com base 
nas diretrizes relacionadas no art. 1

o
, cabendo-lhe emitir parecer sobre sua adequação técnica e orçamentária, 

bem como propor ou adotar os ajustes e medidas que forem necessários à sua implementação ou 
prosseguimento.  

Art. 3
o
  O órgão ou entidade deverá apresentar as propostas de que tratam os incisos I e II do § 2

o
 do 

art. 1
o
, quando acarretarem aumento de despesa, até o dia 31 de maio de cada exercício, de modo a 

compatibilizá-las com o projeto de lei orçamentária anual para o exercício subsequente.  

Seção II  

Dos Documentos e Informações a serem encaminhados  

Art. 4
o
  Para avaliação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, as propostas de que 

trata o § 2
o
 do art. 1

o
 deverão ser acompanhadas dos documentos abaixo relacionados:  

I - aviso do Ministro de Estado sob cuja subordinação ou supervisão se encontrar o órgão ou 
entidade; 

II - minuta de exposição de motivos, quando for o caso;  

III - minuta de projeto de lei ou decreto, e respectivos anexos, quando for o caso, observado o 
disposto no Decreto n

o
 4.176, de 2002; 

IV - nota técnica da área competente; e 

V - parecer da área jurídica.  

Art. 5
o
  Quando a proposta acarretar aumento de despesa, em complementação à documentação 

prevista no art. 4
o
, deverá ser encaminhada a estimativa do seu impacto orçamentário-financeiro, no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes, observadas as normas 
complementares a serem editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8745cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8745cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4176.htm
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§ 1
o
  A estimativa de impacto deverá estar acompanhada das premissas e da memória de cálculo 

utilizadas, elaboradas pela área técnica competente, que deverão conter: 

I - o quantitativo de cargos ou funções a serem criados ou providos; 

II - os valores referentes a:  

a) remuneração do cargo ou emprego, na forma da legislação; 

b) encargos sociais; 

c) pagamento de férias; 

d) pagamento de gratificação natalina, quando for o caso; e 

e) demais despesas com benefícios de natureza trabalhista e previdenciária, tais como auxílio-
alimentação, auxilio-transporte, auxílio-moradia, indenização de transporte, contribuição a entidades 
fechadas de previdência, FGTS e contribuição a planos de saúde; e  

III - indicação do mês previsto para ingresso dos servidores ou empregados no serviço público.  

§ 2
o
  Para efeito da estimativa de impacto deverá ser considerado o valor correspondente a vinte e 

dois por cento para os encargos sociais relativos ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público - PSS 
e o adicional de um terço de férias a partir do segundo ano de efetivo exercício.  

Art. 6
o
  Os órgãos e entidades deverão encaminhar, ainda, outros documentos e informações 

definidos em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

Seção III  

Das Estruturas Regimentais, Estatutos e Regimentos Internos dos Órgãos e Entidades  

Art. 7
o
  Quando da publicação das estruturas regimentais e dos estatutos dos órgãos e entidades da 

administração direta, autárquica e fundacional, para fins de classificação de seus cargos em comissão e funções 
de confiança, considerar-se-á a nomenclatura padrão e o nível correspondente do cargo ou função, na forma a 
ser estabelecida em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

Art. 8
o
  Na proposta de aprovação ou revisão de suas estruturas regimentais ou estatutos, os órgãos 

e entidades deverão tomar como referência, para cálculo da despesa com pessoal, o custo unitário efetivo 
expresso em DAS - Unitário, constante do Anexo I.  

Parágrafo único.  As disposições estabelecidas no caput não se aplicam às instituições federais de 
ensino e ao Banco Central do Brasil.  

Art. 9
o
  Os órgãos e entidades que decidirem pela edição de regimento interno deverão publicá-lo no 

Diário Oficial da União, em absoluta consonância com o decreto que aprovar a respectiva estrutura 
regimental ou estatuto.  

§ 1
o
  Poderá haver um único regimento interno para cada Ministério ou órgão da Presidência da 

República, abrangendo todas as unidades administrativas integrantes de sua estrutura regimental, ou 
regimentos internos específicos para cada unidade administrativa, a critério do Ministro de Estado 
correspondente.  

§ 2
o
  As autarquias e fundações terão apenas um regimento.  

CAPÍTULO II 
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DO CONCURSO PÚBLICO  

Seção I  

Das Disposições Gerais  

Art. 10.  Fica delegada competência ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
para autorizar a realização de concursos públicos nos órgãos e entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional e decidir sobre o provimento de cargos e empregos públicos, bem como 
expedir os atos complementares necessários para este fim.  

§ 1
o
  A delegação prevista no caput não se aplica para efeito de ingresso: 

I - nas carreiras de Advogado da União, de Procurador da Fazenda Nacional e de Procurador 
Federal, cujos atos serão praticados pelo Advogado-Geral da União; 

II - na carreira de Defensor Público da União, cujos atos serão praticados pelo Defensor Público-
Geral; e 

III - na carreira de Diplomata, cujos atos serão praticados pelo Ministro de Estado das Relações 
Exteriores.  

§ 2
o
  Prescinde de autorização do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão o 

provimento de cargo docente e contratação de professor substituto, observado o limite que cada 
universidade federal se encontra autorizada a manter em seu quadro docente, conforme norma conjunta 
dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação.  

§ 3
o
  Nas hipóteses dos incisos I a III do § 1

o
, os atos ali referidos dependerão de manifestação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, emitida previamente à realização do concurso, que 
confirme a existência de disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas com o provimento dos 
cargos.  

Art. 11.  Durante o período de validade do concurso público, o Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão poderá autorizar, mediante motivação expressa, a nomeação de candidatos aprovados e não 
convocados, podendo ultrapassar em até cinquenta por cento o quantitativo original de vagas.  

Art. 12.  Excepcionalmente o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá autorizar a 
realização de concurso público para formação de cadastro reserva para provimento futuro, de acordo com a 
necessidade, de cargos efetivos destinados a atividades de natureza administrativa, ou de apoio técnico ou 
operacional dos planos de cargos e carreiras do Poder Executivo federal.  

Art. 13.  O concurso público será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas 
etapas, conforme dispuser a lei ou o regulamento do respectivo plano de carreira.  

§ 1
o
  Quando houver prova de títulos, a apresentação destes deverá ocorrer em data a ser 

estabelecida no edital, sempre posterior à da  inscrição no concurso, ressalvada disposição diversa em lei.  

§ 2
o
  A prova de títulos deverá ser realizada como etapa posterior à prova escrita e somente 

apresentarão os títulos os candidatos aprovados nas etapas anteriores ou que tiverem inscrição aceita no 
certame.  

§ 3
o
  Havendo prova oral ou defesa de memorial, deverá ser realizada em sessão pública e gravada 

para efeito de registro e avaliação.  

§ 4
o
  A realização de provas de aptidão física exige a indicação no edital do tipo de prova, das 

técnicas admitidas e do desempenho mínimo para classificação.  



Edital Conjunto nº 01/UFSC-UFFS/2009 

Manual do Candidato  Página 85 de 94 

§ 5
o
  No caso das provas de conhecimentos práticos específicos, deverá haver indicação dos 

instrumentos, aparelhos ou das técnicas a serem utilizadas, bem como da metodologia de aferição para 
avaliação dos candidatos.   

§ 6
o
  É admitido, observados os critérios estabelecidos no edital de abertura do concurso, o 

condicionamento da aprovação em determinada etapa à, simultaneamente, obtenção de nota mínima e 
obtenção de classificação mínima na etapa.  

§ 7
o
  No caso da realização do concurso em duas etapas, a segunda será constituída de curso ou 

programa de formação, de caráter eliminatório e classificatório, ressalvada disposição diversa em lei 
específica.  

§ 8
o
  Quando o número de candidatos matriculados para a segunda etapa ensejar a formação de 

mais de uma turma, com início em datas diferentes, o resultado será divulgado por grupo, ao término de 
cada turma.  

Art. 14.  A realização de exame psicotécnico está condicionada à existência de previsão legal 
expressa específica e deverá estar prevista no edital.  

§ 1
o
  O exame psicotécnico limitar-se-á à detecção de problemas psicológicos que possam vir a 

comprometer o exercício das atividades inerentes ao cargo ou emprego disputado no concurso.  

§ 2
o
  É vedada a realização de exame psicotécnico em concurso público para aferição de perfil 

profissiográfico, avaliação vocacional ou avaliação de quociente de inteligência.   

Art. 15.  O valor cobrado a título de inscrição no concurso publico será fixado em edital, levando-se 
em consideração os custos estimados indispensáveis para a sua realização, e ressalvadas as hipóteses de 
isenção nele expressamente previstas, respeitado o disposto no Decreto n

o
 6.593, de 2 de outubro de 

2008.  

Art. 16.  O órgão ou entidade responsável pela realização do concurso público homologará e 
publicará no Diário Oficial da União a relação dos candidatos aprovados no certame, classificados de 
acordo com Anexo II deste Decreto, por ordem de classificação.  

§ 1
o
  Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o Anexo II, ainda que 

tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público.  

§ 2
o
  No caso de realização de concurso público em mais de uma etapa, o critério de reprovação do § 

1
o
 será aplicado considerando-se a classificação na primeira etapa.  

§ 3
o
  Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados serão considerados 

reprovados nos termos deste artigo.  

§ 4
o
  O disposto neste artigo deverá constar do edital de concurso público.  

Art. 17.  Na autorização do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão para realização 
de concurso público ou na manifestação de que trata o § 3

o
 do art. 10, será fixado prazo não superior a seis 

meses para o órgão ou entidade publicar o edital de abertura de inscrições para realização do certame.  

§ 1
o
  Para as instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, o prazo referido 

no caput será contado a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Educação que realizar a 
distribuição, entre essas entidades, das vagas autorizadas.  

§ 2
o
  Findo o prazo de que trata o caput, sem a abertura de concurso público, ficará sem efeito a 

autorização concedida pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão ou a manifestação 
de que trata o § 3

o
 do art. 10.  

Seção II  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6593.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6593.htm
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Do Edital do Concurso Público  

Art. 18.  O edital do concurso público será: 

I - publicado integralmente no Diário Oficial da União, com antecedência mínima de sessenta dias da 
realização da primeira prova; e  

II - divulgado no sitio oficial do órgão ou entidade responsável pela realização do concurso público e 
da instituição que executará o certame, logo após a sua publicação.  

§ 1
o
  A alteração de qualquer dispositivo do edital deverá ser publicada no Diário Oficial da União e 

divulgada na forma do disposto no inciso II.  

§ 2
o
  O prazo de que trata o inciso I poderá ser reduzido mediante ato motivado do Ministro de Estado 

sob cuja subordinação ou supervisão se encontrar o órgão ou entidade responsável pela realização do 
concurso público.  

Art. 19.  Deverão constar do edital de abertura de inscrições, no mínimo, as seguintes informações: 

I - identificação da instituição realizadora do certame e do órgão ou entidade que o promove; 

II - menção ao ato ministerial que autorizar a realização do concurso público, quando for o caso; 

III - número de cargos ou empregos públicos a serem providos; 

IV - quantitativo de cargos ou empregos reservados às pessoas com deficiência e critérios para sua 
admissão, em consonância com o disposto nos arts. 37 a 44 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 
1999; 

V - denominação do cargo ou emprego público, a classe de ingresso e a remuneração inicial, 
discriminando-se as parcelas que a compõem; 

VI - lei de criação do cargo, emprego público ou carreira, e seus regulamentos; 

VII - descrição das atribuições do cargo ou emprego público; 

VIII - indicação do nível de escolaridade exigido para a posse no cargo ou emprego; 

IX - indicação precisa dos locais, horários e procedimentos de inscrição, bem como das formalidades 
para sua confirmação; 

X - valor da taxa de inscrição e hipóteses de isenção; 

XI - orientações para a apresentação do requerimento de isenção da taxa de inscrição, conforme 
legislação aplicável; 

XII - indicação da documentação a ser apresentada no ato de inscrição e quando da realização das 
provas, bem como do material de uso não permitido nesta fase; 

XIII - enunciação precisa das disciplinas das provas e dos eventuais agrupamentos de provas;  

XIV - indicação das prováveis datas de realização das provas; 

XV - número de etapas do concurso público, com indicação das respectivas fases, seu caráter 
eliminatório ou eliminatório e classificatório, e indicativo sobre a existência e condições do curso de 
formação, se for o caso;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm#art44
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XVI - informação de que haverá gravação em caso de prova oral ou defesa de memorial; 

XVII - explicitação detalhada da metodologia para classificação no concurso público; 

XVIII - exigência, quando cabível, de exames médicos específicos para a carreira ou de exame 
psicotécnico ou sindicância da vida pregressa; 

XIX - regulamentação dos meios de aferição do desempenho do candidato nas provas, observado o 
disposto na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003; 

XX - fixação do prazo de validade do concurso e da possibilidade de sua prorrogação; e 

XXI - disposições sobre o processo de elaboração, apresentação, julgamento, decisão e 
conhecimento do resultado de recursos.  

Parágrafo único.  A escolaridade mínima, e a experiência profissional, quando exigidas, deverão ser 
comprovadas no ato de posse no cargo ou emprego, vedada a exigência de comprovação no ato de 
inscrição no concurso público ou em qualquer de suas etapas, ressalvado o disposto em legislação 
específica.  

CAPÍTULO III 

DO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO INSTITUCIONAL 

DO GOVERNO FEDERAL - SIORG  

Art. 20.  Ficam organizadas sob a forma de sistema, com a designação de Sistema de Organização e 
Inovação Institucional do Governo Federal - SIORG, as atividades de desenvolvimento organizacional dos 
órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal, com as 
seguintes finalidades: 

I - uniformizar e integrar ações das unidades que o compõem; 

II - constituir rede colaborativa voltada à melhoria da gestão pública; 

III - desenvolver padrões de qualidade e de racionalidade; 

IV - proporcionar meios para melhorar o desempenho institucional e otimizar a utilização dos recursos 
disponíveis; e 

V - reduzir custos operacionais e assegurar a continuidade dos processos de organização e inovação 
institucional.  

Parágrafo único.  Para os fins deste Decreto, consideram-se funções básicas de organização e inovação 
institucional: 

I - definição das competências dos órgãos e entidades e das atribuições de seus dirigentes; 

II - organização e funcionamento da administração federal; 

III - estabelecimento de programas de melhoria do desempenho dos órgãos e entidades; 

IV - geração, adaptação e disseminação de tecnologias de inovação; 

V - racionalização de métodos e processos administrativos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm
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VI - elaboração de planos de formação, desenvolvimento e treinamento do pessoal envolvido na área 
de abrangência do sistema; e 

VII - disseminação de informações organizacionais e de desempenho da gestão administrativa.  

Art. 21.  São integrantes do SIORG todas as unidades administrativas incumbidas de atividades de 
organização e inovação institucional da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 
federal, observada a seguinte estrutura: 

I - órgão central: o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio da Secretaria de 
Gestão; 

II - órgãos setoriais: as Secretarias-Executivas ou equivalentes, assessoradas pelas unidades 
administrativas responsáveis pela área de organização e inovação institucional dos Ministérios e órgãos 
integrantes da Presidência da República; e 

III - órgãos seccionais: diretorias administrativas ou equivalentes, que atuam na área de organização 
e inovação institucional, nas autarquias e fundações.  

§ 1
o
  As unidades setoriais e seccionais do SIORG subordinam-se tecnicamente ao órgão central do 

Sistema, para os estritos fins deste Decreto, sem prejuízo da subordinação administrativa decorrente de sua 
posição na estrutura do órgão ou entidade em que se encontrem.  

§ 2
o
  Caberá às unidades setoriais a articulação com as unidades seccionais a elas vinculadas, com o 

objetivo de contribuir para a integração sistêmica do SIORG.  

Art. 22.  Ao órgão central do SIORG compete:  

I - definir, padronizar, sistematizar e estabelecer, mediante a edição de enunciados e instruções, os 
procedimentos atinentes às atividades de organização e inovação institucional; 

II - estabelecer fluxos de informação entre as unidades integrantes do Sistema e os demais sistemas 
de atividades auxiliares, visando subsidiar os processos de decisão e a coordenação das atividades 
governamentais; 

III - gerar e disseminar tecnologias e instrumental metodológicos destinados ao planejamento, 
execução e controle das atividades de organização e inovação institucional; 

IV - orientar e conduzir o processo de organização e de inovação institucional; 

V - analisar e manifestar-se sobre propostas de:  

a) criação e extinção de órgãos e entidades; 

b) definição das competências dos órgãos e entidades, e das atribuições de seus dirigentes; 

c) revisão de categoria jurídico-institucional dos órgãos e entidades; 

d) remanejamento de cargos em comissão e funções de confiança;  

e) criação, transformação e extinção de cargos e funções; e 

f) aprovação e revisão de estrutura regimental e de estatuto 

VI - promover estudos e propor a criação, fusão, reorganização, transferência e extinção de órgãos e 
entidades; e 
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VII - administrar o cadastro de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.  

Art. 23.  Às unidades setoriais e seccionais do SIORG compete: 

I - cumprir e fazer cumprir as normas de organização e inovação institucional expedidas pelo órgão 
central; 

II - propor ações e sugerir prioridades nas atividades de organização e de inovação institucional da 
respectiva área de atuação; 

III - acompanhar e avaliar os programas e projetos de organização e inovação institucional, 
informando ao órgão central; 

IV - organizar e divulgar informações sobre estrutura regimental, estatuto, normas, rotinas, manuais 
de orientação, regimentos internos, instruções e procedimentos operacionais; 

V - elaborar e rever periodicamente os documentos normativos necessários ao bom andamento das 
atividades de organização e inovação institucional, segundo padrões e orientação estabelecidos; 

VI - normatizar, racionalizar e simplificar instrumentos, procedimentos e rotinas de trabalho; 

VII - desenvolver padrões de qualidade e funcionalidade destinados à melhoria do desempenho dos 
trabalhos e dos serviços prestados; e 

VIII - promover ações visando eliminar desperdício de recursos.  

Art. 24.  O suporte às atividades de organização e inovação institucional contará com um sistema 
informatizado que conterá o cadastro oficial sobre as estruturas, as competências e os cargos em comissão 
e funções de confiança dos órgãos e entidades integrantes do SIORG.  

Art. 25.  Para fins de integração, os sistemas abaixo relacionados deverão utilizar a tabela de órgãos 
do sistema informatizado de apoio ao SIORG como única referência para o cadastro de órgãos e unidades 
administrativas: 

I - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE;  

II - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG;  

III - Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR; 

IV - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN;  

V -Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI;  

VI - Sistema de Concessão de Passagens e Diárias - SCDP; e 

VII - Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISP.  

Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se aos sistemas sucedâneos, aos subsistemas destes e 
aos sistemas de uso corporativo do Poder Executivo Federal que vierem a ser instituídos.  

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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Art. 26.  As propostas submetidas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão , para fins do 
disposto no § 2

o
 do art. 1

o
 poderão ser devolvidas ao Ministério de origem caso o encaminhamento não 

obedeça as disposições deste Decreto.  

Art. 27.  Serão divulgadas por extrato, no sítio eletrônico do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, as demandas de fortalecimento da capacidade institucional enviadas pelos órgãos e entidades, 
suas justificativas e o impacto orçamentário resultante, quando houver.  

Art. 28.  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão expedirá os atos complementares 
necessários à aplicação deste Decreto, cabendo-lhe dirimir as dúvidas porventura existentes.  

Art. 29.  Aos concursos públicos autorizados até a data da publicação deste Decreto aplicam-se as 
disposições do Decreto n

o
 4.175, de 27 de março de 2002, e os procedimentos complementares 

estabelecidos pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

Parágrafo único.  Opcionalmente, o órgão ou entidade poderá aplicar as disposições deste Decreto 
aos concursos públicos autorizados anteriormente à sua data de publicação.  

Art. 30.  O art. 8
o
 do Decreto n

o
 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

“Art. 8
o
  ................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

III - representantes de órgãos e entidades da administração pública, assim como de entidades privadas 

com notório engajamento em ações ligadas à qualidade da gestão e à desburocratização, conforme 

estabelecido pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

§ 1
o
  Os membros a que se referem o caput, titulares e suplentes, serão indicados pelos dirigentes dos 

órgãos ou entidades representados e designados pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão.  

§ 2
o
  O mandato dos membros do Comitê Gestor será de dois anos, permitida a recondução.” (NR)  

Art. 31.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 32.  Ficam revogados: 

I - o Decreto n
o
 92.360, de 4 de fevereiro de 1986; 

II - o parágrafo único do art. 1
o
 e os arts. 2

o
 a 4

o
 do Decreto n

o
 1.351, de 28 de dezembro de 1994;  

III - o Decreto n
o
 3.134, de 10 de agosto de 1999;  

IV - o Decreto n
o
 3.716, de 3 de janeiro de 2001;  

V - o Decreto n
o
 4.175, de 27 de março de 2002;  

VI - o Decreto n
o
 4.567, de 1

o
 de janeiro de 2003;  

VII - o Decreto n
o
 4.896, de 25 de novembro de 2003; 

VIII - o § 1
o
 do art. 3

o
 do Decreto n

o
 4.748, de 16 de junho de 2003; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4175.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5378.htm#art8iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D92360.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1351-94.htm#art1p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1351-94.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1351-94.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3134.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3716.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4175.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4567.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4896.htm
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IX - o art. 2
o
 e o Anexo II ao Decreto n

o
 5.452, de 1

o
 de junho de 2005; 

X - o art. 2
o
 do Decreto n

o
 6.097, de 24 de abril de 2007; e  

XI- o Decreto n
o
 6.133, de 26 de junho de 2007.  

Brasília, 21 de agosto de 2009; 188
o
 da Independência e 121

o
 da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Paulo Bernardo Silva  

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.8.2009  

ANEXO I  

QUADRO DE EQUIVALÊNCIA EM DAS-UNITÁRIO  

CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 

CÓDIGO – NE 

CUSTO EM 

DAS-UNITÁRIO 

Secretários Especiais da Presidência da República 5,44 

Comandante da Marinha, Comandante do Exército, Comandante da 

Aeronáutica 

5,40 

Secretário-Geral de Contencioso 

Secretário-Geral de Consultoria 

Presidente da Agência Espacial Brasileira 

Demais cargos de Natureza Especial da estrutura da Presidência da 

República e dos Ministérios 

Subdefensor Público-Geral da União 5,28 

  

CARGOS DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO 

SUPERIORES - DAS 

CUSTO EM  

DAS-UNITÁRIO 

DAS 101.6 e 102.6 5,28 

DAS 101.5 e 102.5 4,25 

DAS 101.4 e 102.4 3,23 

DAS 101.3 e 102.3 1,91 

DAS 101.2 e 102.2 1,27 

DAS 101.1 e 102.1 1,00 

  

FUNÇÕES GRATIFICADAS - FG 
CUSTO EM  

DAS-UNITÁRIO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5452.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5452.htm#anexoii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6097.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6133.htm
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FG-1 0,20 

FG-2 0,15 

FG-3 0,12 

  

GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO  
CUSTO EM DAS-

UNITÁRIO 

Supervisor (V) 0,43 

Assistente (IV) 0,38 

Secretário (III) 0,34 

Especialista (II) 0,29 

Auxiliar (I) 0,24 

  

GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO EM  

CONFIANÇA DEVIDA A MILITARES  

CUSTO EM  

DAS-UNITÁRIO 

Grupo 1 (A) 0,64 

Grupo 2 (B) 0,58 

Grupo 3 (C) 0,53 

Grupo 4 (D) 0,48 

Grupo 5 (E) 0,44 

Grupo 6 (F) 0,40 

  

GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DOS ÓRGÃOS  

INTEGRANTES DA PR  

CUSTO EM  

DAS-UNITÁRIO 

Auxiliar 0,17 

Secretário/Especialista 0,20 

Assistente 0,24 

Supervisor 0,29 

  

FUNÇÕES COMISSIONADAS DO INSS 
CUSTO EM  

DAS-UNITÁRIO 

FCINSS-3 1,14 

FCINSS-2 0,76 

FCINSS-1 0,60 



Edital Conjunto nº 01/UFSC-UFFS/2009 

Manual do Candidato  Página 93 de 94 

  

CARGOS COMISSIONADOS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 
CUSTO EM  

DAS-UNITÁRIO 

CD I 5,44 

CD II 5,16 

CGE I 4,89 

CGE II 4,35 

CGE III 4,08 

CGE IV 2,72 

CA I 4,35 

CA II 4,08 

CA III 1,22 

CAS I 1,02 

CAS II 0,88 

  

CARGOS COMISSIONADOS TÉCNICOS DAS 

 AGÊNCIAS REGULADORAS 

CUSTO EM DAS-

UNITÁRIO 

CCT V 1,03 

CCT IV 0,76 

CCT III 0,45 

CCT II 0,40 

CCT I 0,36 

ANEXO II  

QUANTIDADE DE VAGAS X NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS APROVADOS  

QTDE. DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL 

POR CARGO OU EMPREGO 

NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS 

APROVADOS  

1 5 

2 9 

3 14 

4 18 

5 22 

6 25 

7 29 

8 32 

9 35 
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10 38 

11 40 

12 42 

13 45 

14 47 

15 48 

16 50 

17 52 

18 53 

19 54 

20 56 

21 57 

22 58 

23 58 

24 59 

25 60 

26 60 

27 60 

28 60 

29 60 

30 ou mais duas vezes o número de vagas 

   


