MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
REITORIA / PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL / PRG Nº 014, DE 03 DE JULHO DE 2008
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, considerando a Lei n°
8.112/90, de 11/12/1990, o Decreto n° 94.664, de 23/07/1987, o Decreto Presidencial n° 4.175,
de 27/03/2002, a Portaria Normativa Interministerial nº 22, de 30 de abril de 2007, Portaria
MEC/MPOG n° 224, de 23/07/2007, torna pública a abertura de inscrições para Concurso
Público visando o provimento de cargo docente na classe de PROFESSOR ASSISTENTE,
NÍVEL 1, DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em conformidade com as disposições
contidas neste Edital.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições para o concurso estarão abertas pelo prazo de vinte e cinco (25) dias para a
classe de Professor Assistente, no nível 1, a portadores do título de Mestre, conforme
especificado no Anexo I, contado a partir da data de publicação deste Edital no Diário Oficial
da União.
1.1.1. Período das inscrições: de 07 a 31 de julho de 2008.
1.1.2. As inscrições serão recebidas no Centro Especializado em Seleção (CES) localizado na
Rua Gonçalves Chaves, 3126, Pelotas - RS - Fone: (53) 3222-4060, no horário das 8h30min
às 11h30min, de segunda a sexta-feira.
1.1.3. A taxa de inscrição, especificada no Anexo I, deverá ser creditada a favor da UFPEL, na
conta corrente nº 170.500-8, agência nº 1607.1, Banco do Brasil SA, finalidade
1540471526428883-7.
1.1.4. No ato da inscrição, o candidato apresentará, além de satisfazer outras exigências
legais, estatutárias e regimentais, cópia autenticada dos documentos a seguir relacionados ou
cópias simples, acompanhadas dos respectivos originais:
a) Titulação exigida conforme Anexo I, expedida por instituição de ensino superior nacional
reconhecida ou por instituição estrangeira, a qual deverá estar revalidada na data da posse
no cargo;
b) Prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros;
c) Título de eleitor e prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros;
d) Passaporte atualizado, com visto para estrangeiros; no momento da posse o passaporte
deverá ser reapresentado, segundo as normas do Conselho Nacional de Imigração e com
visto permanente.
e) Uma (1) fotografia 3x4cm (para a ficha de inscrição);
f) Cédula de identidade;
g) Recibo de pagamento da taxa de inscrição;
h) Curriculum Vitae (modelo Lattes), sem os documentos comprobatórios. Não serão aceitos
volumes encadernados ou com espiral.
1.1.4.1. Para a inscrição, o candidato não necessitará entregar o comprovante da titulação,
conforme o verbete sumular nº 266 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: O
diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na
inscrição para o concurso público.

1.1.4.2. Os documentos comprobatórios do Curriculum Vitae – cópias autenticadas ou cópias
simples acompanhadas dos originais – serão apresentados, obrigatoriamente, durante o ato
de instalação do concurso pela banca examinadora, no horário marcado para o início do
Concurso.
1.1.5. A inscrição poderá ser feita pessoalmente ou por procurador legalmente habilitado ou
por via postal, desde que a data de postagem esteja dentro do período de inscrições,
conforme subitem 1.1.1. deste Edital.
1.1.5.1. A inscrição por via postal deverá ser remetida via SEDEX, para o endereço: CENTRO
ESPECIALIZADO EM SELEÇÃO DA UFPEL – Rua Gonçalves Chaves nº 3126 – Pelotas – RS
– CEP 96015-560.
1.1.5.2. Além dos itens listados no subitem 1.1.4., o candidato deverá encaminhar a Ficha de
Inscrição (Anexo III), preenchida e assinada.
1.1.6. É vedada a inscrição condicional, via fax e/ou extemporâneas.
1.2. A inscrição implica no conhecimento tácito, por parte do candidato, das condições
estabelecidas para a realização do concurso, fixadas nas Normas de Concurso para Professor
Assistente (Regimento da UFPEL) e na Resolução/COCEPE nº 17/2003, que passam a fazer
parte integrante deste Edital e estão disponíveis no site http://ces.ufpel.edu.br, no link
Concursos Docentes.
1.3. O prazo para a realização dos concursos públicos será, no máximo, de trinta (30) dias, a
contar da homologação das inscrições pelo COCEPE.
1.3.1. O candidato será notificado, sobre a data de realização do concurso, através de
correspondência registrada, enviada para o endereço informado na ficha de inscrição.
1.4. O programa de cada área em concurso consta do Anexo II deste Edital.
2. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
2.1. Os pedidos de inscrição serão apreciados pelo Conselho Departamental da Unidade e,
uma vez aceitos, serão homologados pelo COCEPE.
2.2. A homologação das inscrições será publicada no site http://ces.ufpel.edu.br, no link
concursos docentes.
3. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A UFPEL divulgará, através do Diário Oficial da União, em Edital, a relação dos candidatos
classificados de acordo com a homologação dos resultados pelo COCEPE.
4. DO PROVIMENTO DAS VAGAS
4.1. A nomeação na classe de Professor Assistente, Nível 1, com a remuneração
correspondente fixada em Lei, será feita no Regime Jurídico Único, após a publicação dos
resultados finais no Diário Oficial da União.
4.2. A posse no cargo, de acordo com o artigo 14 da Lei 8.112/90, ficará condicionada à
aprovação em inspeção médica a ser realizada pelo Serviço Médico Pericial da UFPEL e ao
atendimento das condições constitucionais e legais.
5. DA VALIDADE DO CONCURSO
5.1. O concurso será válido por um (1) ano a contar da data de publicação do Edital de
divulgação dos resultados no Diário Oficial da União, prorrogável por igual período.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. A Universidade enviará correspondência registrada a cada candidato, quando se fizer
necessário, não se responsabilizando pela troca de endereço, sem comunicação prévia, por
escrito, por parte do mesmo.
6.2. Ao assumir o cargo, será exigida disponibilidade de horário, compatível com as
necessidades do curso ou programa e do regime de trabalho para o qual fez concurso,
podendo a jornada semanal ser cumprida nos turnos diurno e noturno.
6.3. Maiores informações pelo fone: (53) 3222-4060 ou e-mail: ces@ufpel.edu.br.

6.4. O inteiro teor deste Edital estará disponível no site http://ces.ufpel.edu.br, no link
Concursos Docentes.

Profª. Eliana Povoas P. E. Brito
Pró-Reitora de Graduação

Mauro Joubert Goulart Cunha
Pró-Reitor de Gestão de Recursos Humanos pro tempore

Prof. Dr. Telmo Pagana Xavier
Vice-Reitor no exercício da Reitoria

(Publicado no Diário Oficial da União de 04/7/2008, Seção 3, página 62)

Anexo I

Unidade/Depto/
Processo
Faculdade de
Enfermagem e
Obstetrícia/
Enfermagem
Processo nº.
23110.002662/200838
Faculdade de
Nutrição/
Nutrição

Área/
Vagas

Graduação em
Assistência de Enfermagem e título
Títulos,
Enfermagem/ de Mestre em
Didática e
Enfermagem ou áreas Escrita
01 vaga
afins
Nutrição
Básica e
Dietética/
1 vaga

Processo nº.
23110.002773/200844

Faculdade de
Nutrição/
Nutrição

Nutrição e
Saúde
Pública/
1 vaga

Processo nº.
23110.002776/200888

Instituto de Artes e
Design/
Artes Visuais
Processo nº.
23110.002757/200851

Titulação Exigida

Tipos de
Prova

Desenho/
1 vaga

Graduação em
Nutrição; Mestrado
em ciências, ciências
da saúde, médicas,
biomédicas,
biológicas,
saúde coletiva, saúde
pública,
epidemiologia,
agrárias,
correlacionados a
alimentos, nutrição e
dietoterapia
Graduação em
Nutrição; Mestrado
em ciências, ciências
da saúde, saúde
pública, saúde
coletiva, educação,
antropologia,
médicas, biomédicas,
biológicas, ciências
sociais,
epidemiologia,
alimentos, nutrição,
agrárias,
correlacionadas a
alimentos, nutrição e
e saúde pública.
Graduação em Artes
Visuais (Licenciatura
ou Bacharelado), ou
Design; ou Artes
Plásticas(Licenciatura
ou Bacharelado).
Mestrado e/ou
Doutorado em Artes;
ou Educação; ou
Design.

Regime
de
Trabalho

Remuneraç
ão/
Taxa de
Inscrição

Dedicaçã
R$ 4.123,08/
o
R$
90,00
Exclusiva

Títulos,
Didática e
Escrita

Dedicaçã
R$ 4.123,08/
o
R$
90,00
Exclusiva

Títulos,
Didática e
Escrita

R$ 4.123,08/
Dedicaçã
R$
90,00
o
Exclusiva

Títulos:com
currículo
documentad
o (original e Dedicaçã
R$ 4.123,08/
cópias) e
o
R$
90,00
portfólio
Exclusiva
anexado;
Didática e
Prática

Unidade/Depto/
Processo
Instituto de Biologia/
Microbiologia e
Parasitologia
Processo nº.
23110.002817/200836

Área/
Vagas
Didática e
Pesquisa do
Ensino em
Ciências e
Biologia/
1 vaga

Instituto de Ciências
Humanas / História e
Antropologia
Processo nº
23110.002737/200881

Conservação
e Restauro/
01 vaga

Titulação Exigida
Biólogo com
Mestrado em
Educação

Tipos de
Prova

Títulos,
Didática,
Escrita e
Entrevista

Graduação em Artes,
Artes Plásticas, Artes
Visuais, Pintura,
Escultura, Arquitetura,
Títulos,
Gravura, Educação
Didática
Artística, Belas Artes,
Escrita
Museologia, ou
Registro de
Museólogo .Com
Título de Mestre.

Regime
de
Trabalho

Remuneraç
ão/
Taxa de
Inscrição

Dedicaçã
R$ 4.123,08/
o
R$
90,00
Exclusiva

Dedicaçã
R$ 4.123,08/
o
R$
90,00
Exclusiva

Anexo II - PROGRAMAS
Unidade: Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia
Departamento: Enfermagem
Área: Assistência de Enfermagem
1. Análise crítica da assistência de enfermagem
2. Prática educativa em enfermagem
3. Pesquisa em enfermagem
4. Processo de trabalho em saúde e em enfermagem
5. Comunicação em saúde e em enfermagem
6. Enfermagem e o cuidado às famílias
7. Enfermagem e atenção à saúde da criança
8. Ética e saúde - resgatando a especificidade da enfermagem
9. Processo saúde – doença e enfermagem
10. Políticas de saúde no Brasil
Unidade: Faculdade de Nutrição
Departamento: Nutrição
Área: Nutrição Básica e Dietética
01. Fisiopatologia e dietoterapia na cirrose hepática;
02. Fisiopatologia e dietoterapia no diabetes mellitus;
03. Fisiopatologia e dietoterapia nas dislipidemias;
04. Fisiopatologia e dietoterapia nas doenças do esôfago, estômago e duodeno;
05. Fisiopatologia e dietoterapia na hipertensão arterial;
06. Fisiopatologia e dietoterapia e insufuciência renal aguda e crônica;
07. Fisiopatologia e dietoterapia em nutrição em câncer;
08. Fisiopatologia e dietoterapia na nutrição parenteral e enteral;
09. Fisiopatologia e dietoterapia em obesidade;
10. Avaliação nutricional em indivíduos sadios e enfermos;

11. Cálculo de necessidades energéticas;
12. Nutrição e exercício físico
12.1 Fisiologia do exercício
12.2 Fontes energéticas no exercício
12.3 Recomendações nutricionais no exercício físico.
Unidade: Faculdade de Nutrição
Departamento: Nutrição
Área: Nutrição e Saúde Pública
01. Avaliação nutricional de crianças e adolescentes,
02. Avaliação nutricional de adultos e idosos;
03. Inquéritos dietéticos;
04. História da Saúde Pública no Brasil;
05. Sistema Único de Saúde: antecedentes e princípios;
06. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional;
07. Transição Nutricional;
08. Política Nacional de Alimentação e Nutrição;
09. Perfil Nutricional da população brasileira;
10. Educação Nutricional;
11. Hábitos alimentares: aspectos culturais, sociais, econômicos e psicológicos.
Unidade:Instituto de Artes e Design
Departamento: Artes Visuais
Área: Desenho
01. O desenho na contemporaneidade;
02. O desenho como elemento estruturante na História da Arte;
03. Procedimentos e Técnicas de desenho;
04. Desenho de observação;
05. Desenho e cor;
06. O desenho da figura humana;
07. Desenho: Expressão e Estilo;
08. Desenho: Interpretação e Síntese;
09. O desenho e as concepções de espaço;
10. O desenho como elemento de linguagem gráfica.
Unidade: Instituto de Biologia
Departamento: Microbiologia e Parasitologia
Área: Didática e Pesquisa do Ensino em Ciências e Biologia
01. Métodos de investigação-ação no ensino de Ciências e Biologia.
02. Investigação em sala de aula no ensino de Ciências e Biologia..
03. Relação entre a pesquisa e o ensino de Ciências e de Biologia.
04. Análise de pesquisas no ensino de Ciências e de Biologia.
05. Planejamento de atividades teóricas e praticas no ensino de Biologia.
06. Elaboração de material didático no ensino de Biologia.
07. Elaboração de instrumentos de avaliação em Biologia.
08. Elementos que dificultam a aprendizagem de Biologia.
09. Avaliação e propostas alternativas para currículos de Biologia.
10. Planejamento de atividades teóricas para o ensino de Biologia à luz das principais teorias
de aprendizagem.

Unidade: Instituto de Ciências Humanas
Departamento: História e Antropologia
Área: Conservação e Restauro
1. Método de exame de obras de arte;
2. Técnicas de modelagem artística;
3. Laudos de conservação de obra de arte;
4. Conservação de obras de arte;
5. Técnicas de restauro de obras de arte;
6. Técnicas de pintura e policromia;
7. Conservação da arte contemporânea;
8. Peritagem de obra de arte;
9. Obras de arte em ambiente de exposição;
10. Deslocamento, embalagem e transporte de obra de arte.

Anexo III – Ficha de Inscrição
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
CENTRO ESPECIALIZADO EM SELEÇÃO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL/PRG Nº 014/2008
foto

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ____________

Doc. Identidade nº _______________________________
NOME: _______________________________________________________________
FILIAÇÃO: Pai - ________________________________________________________
Mãe - ______________________________________________________
Data de Nascimento: _________________________ Estado Civil: ______________
Naturalidade: _______________________________ Nacionalidade: _____________
Endereço: ____________________________________________________ Nº _____
Telefone: __________________________________ Celular: ___________________
Cidade: ___________________________________ Estado: ______ CEP: _________
Candidato ao cargo de __________________________________________________
Área: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Obs: Tendo em vista que a UFPel notificará os candidatos através do Correio,
solicitamos atenção ao preencher os campos referentes ao endereço.
Pelotas, __________ de___________ 2008
_______________________________________
Assinatura do Candidato

