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Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 33/2021

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, considerando as Leis nº 8.745/1993, 12.772/2012 e 12.990/2014, os Decretos nº 7.485/2011 e
nº 9.739/2009, a Resolução nº 117/2015 – Conselho Universitário (CONSUNI) e o Edital de Condições Gerais
nº 224/2016, publicado no Diário Oficial da União de 30 de agosto de 2016, re�ficado pelo Edital nº 30/2019,
publicado no Diário Oficial da União de 19 de fevereiro de 2019 e o Edital de Condições Gerais para
Provimento de Vagas Reservadas aos Candidatos Negros em Concursos Públicos nº 168/2018, publicado no
Diário Oficial da União de 09 de maio de 2018, re�ficado pelo Edital nº 368, publicado no Diário Oficial da
União de 30 de outubro de 2018, torna pública a abertura de processo sele�vo simplificado des�nado a
selecionar candidatos para o cargo de Professor Subs�tuto da Fundação Universidade Federal do Pampa, em
conformidade com as disposições con�das neste Edital. Considerando a Lei nº 13.979/2020 e a Instrução
Norma�va nº 19, de 12 de março de 2020 que estabelece orientações aos órgãos e en�dades do SIPEC,
quanto às medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19), as etapas deste processo serão realizadas remotamente.

 

1. DAS VAGAS

1.1. Área: Algoritmos e Estruturas de Dados / Requisitos: Graduação ou Mestrado ou Doutorado em Ciência
da Computação ou Engenharia de So�ware ou Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou
áreas afins / Campus: Alegrete / Regime de Trabalho: 20 horas semanais / Remuneração: R$ 2.236,31 (dois
mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos), acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$
229,00 (duzentos e vinte nove reais) e Retribuição por Titulação, conforme Lei nº 12.772/2012 / Vaga: 1
(uma) / Nº processo: 23100.013886/2020-81.

1.2. Área: Polí�cas Públicas, Educação do campo e Organização do Trabalho Pedagógico / Requisitos:
Graduação em Pedagogia e Mestrado ou Doutorado na área de Educação / Campus: Jaguarão / Regime de
Trabalho: 20 horas semanais / Remuneração: R$ 2.236,31 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e
um centavos), acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$ 229,00 (duzentos e vinte nove reais) e
Retribuição por Titulação, conforme Lei nº 12.772/2012 / Vaga: 1 (uma) / Nº processo: 23100.002424/2021-
19.

1.3. Área: Microbiologia Geral, Microbiologia Clínica e Micologia Clínica / Requisitos: Graduação em Farmácia
e Mestrado em Ciências Farmacêu�cas ou Microbiologia ou Ciências Médicas ou Bioquímica ou Doutorado
em Ciências Farmacêu�cas ou Microbiologia ou Ciências Médicas ou Bioquímica / Campus: Uruguaiana /
Regime de Trabalho: 20 horas semanais / Remuneração: R$ 2.236,31 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais e
trinta e um centavos), acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$ 229,00 (duzentos e vinte nove reais)
e Retribuição por Titulação, conforme Lei nº 12.772/2012 / Vaga: 1 (uma) / Nº processo:
23100.018727/2020-72.
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2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. Período de Inscrição para todas as áreas será de 08/03/2021 a 11/03/2021.

2.1.1. Prazo final para pagamento da taxa de inscrição 12/03/2021.

2.1.2. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00.

2.1.3. O período provável de realização das seleções será em datas agendadas a par�r de 05/04/2021. 

2.1.4. As etapas das seleções serão realizadas sob a forma on-line (remota).

2.1.5. O processo sele�vo simplificado se des�na a selecionar candidatos para o cargo de Professor
Subs�tuto para desenvolver a�vidades de docência de nível superior na Fundação Universidade Federal do
Pampa.

2.2. O prazo de validade do processo sele�vo simplificado objeto deste Edital é de 01 (um) ano, conforme
legislação vigente, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração.

2.3. A íntegra do Edital de Abertura com as informações sobre o processo de seleção encontra-se disponível
no endereço eletrônico h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, no qual o candidato deverá
acompanhar todas as fases do processo sele�vo simplificado.

2.4. São partes integrantes do presente Edital, o Edital de Condições Gerais nº 224/2016, publicado no Diário
Oficial da União de 30 de agosto de 2016, na Seção 3, páginas 52 a 53 e o Edital de Condições Gerais para
Provimento de Vagas Reservadas aos Candidatos Negros em Concursos Públicos nº 168/2018, publicado no
Diário Oficial da União de 09 de maio de 2018, na Seção 3, páginas 44 a 45, re�ficado pelo Edital nº 368,
publicado no Diário Oficial da União de 30 de outubro de 2018, na Seção 3, página 37, que o candidato ao se
inscrever para o processo sele�vo simplificado, declara ter conhecimento.

Bagé, 02 de março de 2021.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 02/03/2021, às 16:40, conforme
horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0474260 e o
código CRC A0C4762D.

Referência: Processo nº 23100.002308/2021-08 SEI nº 0474260
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