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EDITAL

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas atribuições
conferidas pelo Decreto Presidencial de 20 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial da União em 20 de
abril de 2022, Seção 2, pág. 1, na forma do que dispõe a Lei no 8.745/1993 com as modificações
introduzidas pela Lei no 12.425/762011; Lei no 12.772/2012; Decreto no 7.485/2011, considerando o
Decreto no 9.739, de 2019, Resolução no 78, de 13 de fevereiro de 2020 - CONSAD/UFOPA, a Resolução
no 24/2013/Consun, torna pública a abertura de inscrições para Processo Seletivo Simplificado para
provimento de vaga de Professor Substituto de acordo com as informações abaixo:

Edital PSS/Ufopa nº 18 de 07/06/2022_ Oferta 01 vaga para Professor Substituto para o Tema:
Engenharias II/ Engenharia de Materiais e Metalúrgica com regime de trabalho de 40 horas semanais, para
o Campus de Santarém, com lotação no Instituto de Engenharia e Geociências - IEG , para candidatos que
possuam o título de Mestre, de acordo com o edital. Para a vaga ofertada, a remuneração será composta
de vencimento básico + RT + auxílio alimentação perfazendo o total de R$ 5.226,58 . Para as demais vagas
que vierem a surgir, a remuneração respeitará o valor previsto na tabela de remuneração constante no
edital, sempre respeitando o nível 1 da classe do docente titular afastado. O período de inscrições será de
08/06 a 12/06/2022.

O edital completo, bem como; avisos, retificações, resultados e demais documentos inerentes
ao processo seletivo estarão disponíveis na íntegra no endereço eletrônico
https://www.ufopa.edu.br/concursos/.

ALDENIZE RUELA XAVIER
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