
Universidade Federal do Oeste do Pará

EDITAL Nº 17 DE 12 DE MARÇO DE 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

                                                                                                                                                                                           
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas atribuiço� es conferidas
pelo Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, publicado no Dia� rio Oficial da Unia�o em 20 de abril
de  2018,  Seça�o  2,  pa� g.  1,  na  forma  do  que  dispo� e  a  Lei  nº  8.745/1993  com  as  modificaço� es
introduzidas pela Lei nº 12.425/2011; Lei nº 12.772/2012; Decreto nº 7.485/2011, considerando o
Decreto nº 6.944/2009 e a Resoluça�o nº 24/2013/Consun, torna pu� blica a abertura de inscriço� es aos
Processos  Seletivos  Simplificados para  provimento  de  vaga de  Professor  Substituto do  Magiste�rio
Superior, de acordo com as informaço� es constantes deste edital.

1 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1 O processo seletivo simplificado sera�  regido por este edital, seus anexos e posteriores alteraço� es,
caso existam.

1.2 A Pro� -Reitoria de Gesta�o de Pessoas (Progep), por meio da Coordenaça�o de Admissa�o de Pessoal
(CAP),  sera�  responsa�vel  pela coordenaça�o do processo seletivo simplificado, no que diz respeito a8
publicaça�o  deste  edital,  de  outros  editais,  retificaço� es  e  avisos  relacionados  ao  processo  seletivo
simplificado no Dia� rio Oficial da Unia�o (DOU), bem como de sua homologaça�o e divulgaça�o do edital
de abertura na pa�gina institucional desta Universidade. 

1.3  Sera�  de  responsabilidade  da  Unidade  Acade:mica  demandante,  zelar  pela  realizaça�o  do  seu
processo  seletivo  simplificado,  designar  a  Banca  Examinadora,  dispor  dos  equipamentos  e/ou
materiais dida� ticos necessa� rios a cada prova, divulgar o resultado de cada etapa do PSS realizaça�o do
mesmo, consoantes suas atribuiço� es regidas pela Resoluça�o nº 24/2013/Consun. 

1.4 As informaço� es referentes a8  a� rea de PSS, temas de provas (escrita e dida� tica), regime de trabalho,
requisitos de escolaridade, estara�o dispostas nos Quadros 1, 2 e 3.

Quadro 1 - Vagas/Área/Lotação/Regime de Trabalho

Vagas Área da vaga Lotação Carga Horária

01 Geografia Fí�sica e Cartografia

Campus Universita� rio de
Santare�m – Instituto de Cie:ncias

da Educaça�o
40 h/Sem.

Quadro 2 – Requisitos 

Mestrado em Geografia ou Geocie:ncias.

Graduaça�o em Geografia.
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Quadro 3 - Temas para provas

1 Bacias de drenagens: classificaça�o, sistemas de drenagens e tipos de canais;
2 Formaça�o do solo: processos pedogene� ticos e morfogene�ticos;
3 Processos Endo� genos e Exo� genos na formaça�o do relevo;
4 Atmosfera terrestre: interaça�o dos fatores e elementos clima� ticos;
5 Fatores que influenciam na distribuiça�o geogra� fica das espe�cies no planeta;
6 Sistema  de  Informaça�o  Geogra� fica  –  SIG,  Sensoriamento  Remoto  e  Geoprocessamento:

ferramentas e aplicaço� es;
7 Fundamentos de Cartografia Tema� tica: generalizaço� es, simbolizaça�o e mapeamentos;
8 Cie:ncia Cartogra� fica: atuaça�o, conceitos e escalas;
9 Sistemas geode�sicos, de coordenadas e projeço� es;

10 Os Domí�nios de Paisagens no Brasil.

1.5 Os diplomas e/ou certificados dos tí�tulos apresentados no ato da contrataça�o devera�o satisfazer as
seguintes exige:ncias: 

a) Ter sido obtido em instituiço� es de ensino devidamente credenciadas pelo Ministe�rio da Educaça�o.

b) Quando expedidos por instituiço� es de ensino estrangeira,  o diploma de graduaça�o devera�  estar
revalidado e o de po� s-graduaça�o reconhecida por universidades brasileiras credenciadas pelo MEC; 

1.6 Para acesso dos candidatos a8  Unidade de aplicaça�o das provas sera�  exigida a apresentaça�o de
documento oficial com foto (original), conforme subitem 10.7 deste edital. 

1.7 Os candidatos, no momento da inscriça�o, fara�o opça�o pelo tema do processo seletivo simplificado a
que desejam concorrer e na�o podera�o altera� -lo. 

1.8 Os tí�tulos apresentados por ocasia�o da contrataça�o que ensejarem du� vidas sera�o avaliados por
uma comissa�o te�cnica com, pelo menos, um membro da a� rea do processo seletivo.

2 DAS INSCRIÇÕES E HOMOLOGAÇÕES

2.1 Na�o havera�  pagamento da taxa de inscriça�o.

2.2  As  inscriço� es  sera�o  realizadas  exclusivamente  via  online,  no  endereço  eletro: nico
https://www.ufopa.edu.br/concursos/, sendo obrigato� rio para o primeiro acesso, realizar o cadastro
inicial. Apo� s o cadastramento e validaça�o da senha, o candidato devera�  preencher o formula� rio online
de sua inscriça�o no PSS.

2.2.1 As inscriço� es sa�o de inteira responsabilidade do candidato.

2.2.3 Sera�  considerado eliminado do PSS o candidato que se inscrever fora do prazo previsto neste
edital

2.3 O cronograma do PSS sera�  disponibilizado no quadro 4.
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Quadro 4 – Cronograma do Processo seletivo simplificado

Cronograma Datas

Inscrição 14/03 a 19/03
Publicação da homologação das inscrições 20/03

Prazo de recurso contra a homologação das inscrições 20/03 a 22/03

Prazo de resposta do recurso e convocação para a prova escrita 22/03

Prova escrita e sorteio do ponto 25/03 das 8 ate�  12 h

Resultado da prova escrita 26/03

Prazo de recurso contra nota da prova escrita 26/03 das 14 h a8 s 20 h

Resultado dos recursos da prova escrita (se houver) 27/03

Sorteio ponto prova didática 28/03 a8 s 8 h

Prova Didática 29/03 iní�cio as 8 h 

Resultado da prova didática  01/04 a8 s 8 h

Prazo de recurso contra nota da prova didática 02/04 das 9 h a8 s 16 h

Resultado dos recursos da prova didática (se houver) 03/04 a8 s 08 h

Resultado final preliminar 03/04

Prazo de recurso contra nota final 04/04 a 05/04 

Resultado final definitivo 08/04 

2.5 As  inscriço� es  homologadas  sera�o  publicadas  em  lista  u� nica  no  site  da  Ufopa
(http://www.ufopa.edu.br/concursos).

2.6 Os candidatos cujas inscriço� es forem homologadas devera�o acompanhar pelo endereço eletro: nico
http://www.ufopa.edu.br/concursos as  comunicaço� es  complementares  a8  realizaça�o  do  processo
seletivo simplificado.

2.7 A homologaça�o das inscriço� es na�o exime o/a candidato/a que venha a ser aprovado/a no processo
seletivo simplificado da obrigaça�o de apresentar, no momento da contrataça�o, os comprovantes de
escolaridade exigidos neste edital, sem o qual perdera�  irrevogavelmente e automaticamente o direito
de ser contratado/a.

http://www.ufopa.edu.br/concursos
http://www.ufopa.edu.br/concursos
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3 DA RESERVA DE VAGAS

3.1 DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcDs) 

3.1.1 Em virtude do que dispo� e o Decreto nº 6.944/2009, que trata do nu� mero ma�ximo de candidatos
classificados por vaga e do reduzido nu� mero de vaga, na�o havera�  reserva de vagas para deficientes
neste edital.

3.2 DA RESERVA DE VAGAS AOS CANDIDATOS NEGROS 

3.2.1 De acordo com a Lei nº 12.990/2014, e�  assegurada a reserva de vagas aos candidatos negros em
20% (vinte por cento) do nu� mero total de vagas oferecidas em concursos pu� blicos e somente sera�
aplicada sempre que o nu� mero de vagas oferecidas em concurso pu� blico for igual ou superior a 3
(tre:s). 

3.2.2 Considerando o reduzido nu� mero de vagas por tema/concurso inferior a tre:s, na�o havera�  reserva
de vagas aos candidatos negros neste edital.

4 DAS PROVAS 

4.1 As provas sa�o constituí�das de prova escrita, em atendimento ao Art. 4º do Decreto nº 4.748 de 16
de junho de 2003, prova dida� tica e julgamento de tí�tulos, nesta ordem a8 s quais sera�o aplicadas  na
Universidade Federal do Oeste do Para� , no municí�pio de Santare�m, Campus Amazo: nia, Sala nº 308, Av.
Mendonça Furtado 2.946 – 3º andar.

4.2 Prova Escrita 

4.2.1 A prova escrita versara�  sobre 1 (um) tema dentre os 10 (dez) previstos no Quadro 2 e tera�  a
duraça�o ma�xima de 4 (quatro) horas para sua execuça�o.

4.2.2 A prova escrita sera�  realizada imediatamente apo� s o sorteio do tema e valera�  de 0 (zero) a 10
(dez)  pontos.  Durante  sua  realizaça�o  e�  vedada  a  utilizaça�o  de  anotaço� es  manuscrita  elaboradas
anterior a8  prova, fotoco� pia de livros publicados e de material em formato digital. Na�o sera�  permitida a
interfere:ncia  de  outras  pessoas,  exceto  no  caso  de  pessoa  com  necessidades  especiais  que
previamente solicite a assiste:ncia a que tem direito, desde que na�o inclua tipo algum de abordagem
sobre o conteu� do da prova.

4.2.3  A  prova  escrita  devera�  ser  manuscrita  em  letra  legí�vel,  em  lí�ngua  portuguesa,  com  caneta
esferogra� fica  de  tinta  azul  ou  preta  em  formula� rio  institucional  a  ser  fornecido  pela  Banca
Examinadora.

4.2.4 A avaliaça�o da prova escrita observara�  os crite�rios e a pontuaça�o abaixo discriminados:

a) apresentaça�o: introduça�o, desenvolvimento e conclusa�o (0 a 2,0 pontos);

b)  conteu� do  e  desenvolvimento  do  tema:  organizaça�o,  coere:ncia,  clareza  de  ideias,  extensa�o,
atualizaça�o e profundidade (0 a 6,0 pontos);

c)  linguagem:  uso  adequado  da  terminologia  te�cnica,  propriedade,  clareza,  precisa�o  e  correça�o
gramatical (0 a 2,0 pontos).
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4.2.5 A nota da prova escrita sera�  obtida pela me�dia aritme� tica das notas atribuí�das individualmente
por membro da Banca Examinadora.

4.2.6 Sera�  classificado para a fase seguinte do PSS o candidato que obtiver nota na prova escrita igual
ou superior a 7.0 (sete).

4.2.7 O resultado da prova escrita sera�  divulgado no mural da unidade demandante do concurso.

4.2.8  O  candidato  que  na�o  estiver  presente  no  iní�cio  da  prova  escrita  estara�  automaticamente
eliminado do PSS.

4.2.9  A tolera:ncia  de  atraso  para  a  prova escrita  sera�  admitida por  ordens te�cnicas,  devendo  ser
comunicada aos presentes e acertado novo hora� rio para o iní�cio, implicando em novo cronograma de
PSS.

4.3 Prova Didática

4.3.1 A prova dida� tica consistira�  na apresentaça�o oral, pelo candidato, de um tema sorteado constante
da lista dos 10 (dez) itens do Quadro 2, exceto o tema sorteado para a prova escrita, sendo realizada
em sessa�o pu� blica,  com duraça�o mí�nima de 50 (cinquenta) e ma�xima de 60 (sessenta) minutos,  e
vedados aos demais candidatos assisti-la. 

4.3.2 Quando houver mais de um candidato apto para realizar a prova dida� tica, apo� s o sorteio do tema,
a Banca Examinadora procedera�  ao sorteio da ordem e apresentaça�o da prova, a qual sera�  gravada
para efeito legal de registro e avaliaça�o.

4.3.3 A nota da prova dida� tica sera�  obtida pela me�dia aritme�tica das notas atribuí�das por membro da
Banca. Sera�  classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete).

4.3.4 O candidato que na�o comparecer a8  prova no hora� rio determinado pela Banca Examinadora na�o
tera�  outra oportunidade para realizaça�o da mesma e, consequentemente, recebera�  nota 0 (zero) e sera�
eliminado do processo seletivo.

4.3.5 Na impossibilidade de todos os candidatos realizarem a prova no mesmo dia, sera�  publicado
novo cronograma, sendo realizado outro sorteio de tema.

4.3.6 Ao iniciar a prova, o candidato fornecera�  a cada um dos integrantes da Banca Examinadora o
respectivo  plano de aula e podera�  utilizar qualquer recurso dida� tico, desde que seja disponí�vel na
instituiça�o, devendo ser requerido o material no mí�nimo com 2 (duas) horas de antecede:ncia.

4.3.7  A  prova  dida� tica  destina-se  a8  avaliaça�o  do  desempenho  dida� tico-pedago� gico  do  candidato,
devendo ser observados:

a) clareza de ideias, atualizaça�o e profundidade na abordagem do tema (0 a 5,0 pontos);

b) planejamento e organizaça�o (0 a 3,0 pontos);

c) recursos dida� ticos (0 a 2,0 pontos).

4.3.8 O resultado da prova dida� tica sera�  divulgado no mural da unidade demandante do concurso.



Universidade Federal do Oeste do Pará

EDITAL Nº 17 DE 12 DE MARÇO DE 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
5 DOS RESULTADOS

5.1 O resultado final  sera�  obtido pela me�dia aritme� tica simples das notas obtidas em cada prova,
considerando apenas uma casa decimal.

5.1.1 Considerar-se-a�  aprovado no PSS o candidato que obtiver  nota final  igual  ou maior  que 7,0
(cinco).

5.2 A classificaça�o dos aprovados no PSS sera�  feita em ordem decrescente da nota final dos candidatos,
limitada ao nu� mero ma�ximo de aprovados, estabelecido pela legislaça�o vigente.

5.3 Em caso de empate,  a Banca Examinadora utilizara�  sucessivamente os crite�rios de desempate,
conforme o que trata o item 6.1 deste certame.

5.4 Os candidatos na�o classificados dentro do nu� mero ma�ximo de aprovados de que trata o Decreto nº
6.944/2009,  ainda  que  tenham  atingido  nota  mí�nima,  estara�o  automaticamente  reprovados  no
processo seletivo simplificado. 

5.5 Nenhum dos candidatos com notas e pontuaço� es empatados na u� ltima classificaça�o de aprovados
sera�  considerado reprovado, nos termos do art. 16 do Decreto nº 6.944/2009.

5.6 O resultado final e definitivo sera�  homologado e publicado no Dia� rio Oficial da Unia�o.

6 CRITÉRIOS DE DESEMPATE

6.1  Em  caso  de  empate  na  nota  final  (NF)  do  processo  seletivo,  tera�  prevale:ncia,  por  ordem,  o
candidato com:

I. idade igual ou superior a 60 anos, conforme para�grafo u� nico do art. 27 da Lei nº 
10.741, de 1º/10/2003;
II. melhor nota na prova dida� tica;
III. melhor nota na prova escrita;
IV. persistindo o empate, tera�  prefere:ncia o candidato com maior idade.

7 DOS RECURSOS 

7.1  Cabera�  recurso,  devidamente  fundamentado  direcionado  a8  Banca  Examinadora,  por  meio  do
endereço eletro: nico:    gestaoacademica.iced@gmail.com nos prazos abaixo:

I. Contra a homologaça�o das inscriço� es e/ou composiça�o da Banca Examinadora, no prazo de 2 (dois)
dias u� teis, a partir da data de sua publicaça�o;
II. Do resultado de cada prova eliminato� ria, no prazo indicado no cronograma a partir da data de sua
divulgaça�o no mural da unidade; 
III. Do resultado final preliminar do processo seletivo simplificado, no prazo de 2 (dois) dias u� teis, a
partir da data de sua divulgaça�o.
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7.2 Apo� s o julgamento de recursos referidos nos incisos I e II do subitem 7.1 sera�  disponibilizado, no
quadro  de  avisos  da  Unidade,  um  novo  cronograma  das  fases  subsequentes  do  processo  seletivo
simplificado. 

7.3  Os  recursos  interpostos  devera�o  ser  encaminhados,  em  primeira  insta:ncia,  a8  Comissa�o
Examinadora e, em segunda insta:ncia, ao Conselho da Unidade demandante, no prazo de 2 (dois) dias
u� teis, tendo a primeira insta:ncia recursal o prazo de ate�  6 (seis) horas u� teis para julgar e divulgar o
resultado dos recursos.

7.4 O recurso interposto fora do respectivo prazo na�o sera�  aceito. 

7.5 O recurso devera�  ser interposto e assinado pelo pro� prio candidato ou por meio de seu procurador
legalmente constituí�do, indicando, com clareza, objetivos, razo� es, fatos e circunsta:ncias justificadoras
da inconformidade do interessado e o nu� mero do edital e tema do processo seletivo simplificado para
o qual concorre, conforme Anexo II.

7.6 Os recursos interpostos tera�o efeito suspensivo e, consequentemente, a contrataça�o somente se
efetivara�  apo� s o julgamento dos mesmos.
 
8 DAS CONTRATAÇÕES

8.1 Os contratos sera�o regidos pela Lei nº 8.745/1993 e pela Resoluça�o nº 24/Consun/Ufopa, de 13 de
setembro de 2013.

8.2  Os  candidatos  que  ja�  foram  contratados  sob  o  regime  da  Lei  nº  8.745/1993  podera�o  ser
novamente contratados, desde que ja�  tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encerramento
do contrato anterior, na forma do artigo 9°, III, da Lei nº 8.745/1993.

8.3 As contrataço� es de professores por tempo determinado sera�o efetuadas pelo prazo ma�ximo de até
1 (um) ano, podendo ser prorrogadas, desde que o prazo total na�o exceda a 2 (dois) anos, nos termos
do art. 4º, para� grafo u� nico, da Lei nº 8.745/93, com a redaça�o dada pela Lei nº 12.425/2011, sempre
considerando o tempo de afastamento do Professor do Magistério Superior – efetivo (titular)
que ensejou o referido PSS.

8.3.1 O prazo real do contrato sera�  estipulado no momento da convocaça�o formal para celebraça�o do
mesmo, a ser encaminhado ao endereço eletro: nico cadastrado no site do concurso.

8.3.2  O  contrato  sera�  extinto,  sem  direito  a  indenizaça�o,  ao  te�rmino  do  prazo  contratual  ou  por
iniciativa do contratado que, neste caso, comunicara�  a8  contratante o desejo de extingui-lo, antes do
prazo acordado, com antecede:ncia mí�nima de 30 (trinta) dias, de acordo com o art.  12,  da Lei n.º
8.745/93.

8.3.2.1  A  extinça�o  do  contrato,  por  iniciativa  da  contratante,  decorrente  de  convenie:ncia
administrativa, importara�  no pagamento, ao contratado de indenizaça�o correspondente a8  metade do
que lhe  caberia  referente  ao restante  do contrato,  conforme dispo� e  o  §  2º,  do art.  12,  da Lei  n.º
8.745/93.
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8.4 Sera�o vedadas a acumulaça�o de cargos e empregos, quando em desacordo com a legislaça�o vigente
e as orientaço� es formais dos o� rga�os de Controle Externo.

8.5 A contrataça�o ficara�  condicionada a8  aprovaça�o em inspeça�o me�dica, a ser realizada pelo Serviço
Me�dico Pericial da Ufopa e apresentaça�o dos demais requisitos expressos neste edital e na carta de
convocaça�o. Para os candidatos de outra nacionalidade, a contrataça�o sera�  realizada somente apo� s
todos os tra:mites necessa� rios de autorizaça�o de trabalho tempora� rio exigidos por Lei.

8.6 Sera�o contratados os aprovados que forem homologados dentro do nu� mero de vaga ofertada neste
edital, desde que no momento da contrataça�o apresentem os documentos exigidos em lei e estejam
aptos ao contrato, segundo os crite�rios abaixo:

I. na�o estejam vedados pelo artigo 9°, III, da Lei nº 8.745/1993;
II. na�o acumulem cargos ou empregos pu� blicos, exceto quando houver previsa�o legal e comprovaça�o 

de compatibilidade de hora� rios;
III. comprovem a obtença�o dos requisitos acade:micos para o cargo/emprego disposto neste certame;
IV. apresentem os formula� rios e documentos pessoais que sera�o informados na convocaça�o;
V. serem aprovados em perí�cia me�dica oficial da instituiça�o.

9 DA REMUNERAÇÃO

9.1 A remuneraça�o  do contratado observara�  como para:metro os  vencimentos correspondentes  ao
padra�o inicial da classe e recebera�  vencimento ba� sico acrescido da Retribuiça�o por Titulaça�o (RT),
conforme previsto na Lei nº 12.772/2012, alterada pela Lei nº 12.863/2013 e atualizada pela Lei nº
13.325, de 29 de julho de 2016 e Orientaça�o Normativa/SRH/MP n° 5/2009. Os contratados exercera�o
a doce:ncia na Universidade Federal do Oeste do Para� ,  percebendo sala� rio inicial  de acordo com a
tabela salarial vigente a partir de 1º de agosto de 2018 e respectivo regime de trabalho, conforme a
seguir:

Vencimento Básico Retribuição por 
Titulação

Auxilio 
Alimentação

Total de Remuneração

R$ 3.444,80 R$ 1.279,86 R$ 458,00 R$ 5.182,66

9.2  Aos Professores  Substitutos  a Retribuiça�o  por  Titulaça�o  ficara�  vinculada unicamente  ao tí�tulo
exigido em edital de processo seletivo, na�o cabendo majoraça�o de valor por apresentar titulaça�o fora
da exige:ncia, conforme Orientaça�o Normativa/SRH/MP nº 05/2009.

10 DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 A homologaça�o do resultado sera�  publicada no Dia� rio Oficial da Unia�o, em conformidade com o
que dispo� e o Decreto nº 6.944/2009.

10.2 Os candidatos aprovados que excederem ao nu� mero de vagas podera�o ser contratados ate�  o prazo
de vige:ncia deste edital em raza�o da disponibilidade de vagas futuras.
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10.3 O prazo de validade do processo seletivo simplificado sera�  de 2 (dois) anos, a contar da data de
sua homologaça�o no Dia� rio Oficial da Unia�o, podendo, a crite�rio da Administraça�o, ser prorrogado por
igual perí�odo.

10.4 O processo seletivo seguira�  as orientaço� es da Resoluça�o nº 24/2013, do Conselho Universita� rio
(Consun/Ufopa) e outros dispositivos legais referentes ao tema.

10.5 Este edital estara�  disponí�vel na í�ntegra na pa�gina eletro: nica http://www.ufopa.edu.br/ concursos.

10.6  A  jornada  de  trabalho  podera�  ser  distribuí�da  no  perí�odo  diurno  e  noturno,  conforme  as
necessidades  institucionais  e  o  interesse  pu� blico,  perfazendo  o  total  de  40  horas  semanais;  e  a
respectiva  lotaça�o  sera�  realizada  na  Unidade  prevista  neste  edital,  Quadro  1,  podendo  ainda,  ser
convocado  pela  Administraça�o  para  prestar  atividades  em qualquer  Unidade  de  Ensino  incluindo
todos os Campi.

10.7 Sera�o considerados documentos de identidade, somente modelos com foto: carteiras expedidas
pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pu� blica, pelos Institutos de Identificaça�o e
pelos  Corpos de Bombeiros  Militares;  carteiras  expedidas  pelos  o� rga�os  fiscalizadores  de  exercí�cio
profissional  (ordens,  conselhos  etc.);  passaporte  brasileiro;  certificado  de  reservista;  carteiras
funcionais do Ministe�rio Pu� blico; carteiras funcionais expedidas por o� rga�o pu� blico que, por lei federal,
valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitaça�o.

10.8 Os itens e subitens deste edital podera�o sofrer eventuais alteraço� es, atualizaço� es ou acre�scimos
enquanto na�o for realizada a primeira prova.

10.8.1 As retificaço� es e avisos relacionados ao PSS sera�o comunicados por meio de edital ou aviso a
ser publicado na pa�gina do concurso. 

10.9 O candidato aprovado que venha a ser convocado para assinatura de contrato devera�  apresentar-
se a instituiça�o no perí�odo de 30 (trinta) dias impreterivelmente; caso na�o tenha manifestaça�o do
candidato neste interstí�cio, sua convocaça�o sera�  considerada efetivada e sem efeito, e o pro� ximo da
lista de classificaça�o podera�  a vir ser convocado para a vaga. 

10.10 Os casos omissos sera�o resolvidos pelo OM rga�o Colegiado da Unidade proponente do  processo
seletivo simplificado.

HUGO ALEX CARNEIRO DINIZ

http://www.ufopa.edu.br/%20concursos


Universidade Federal do Oeste do Pará

EDITAL Nº 17 DE 12 DE MARÇO DE 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ANEXO II – RECURSO

Recurso  contra  a  etapa:___________________________________________________________  do  Processo  Seletivo
Simplificado, Edital PSS nº 07, de 18 de fevereiro de 2019, no que se refere ao Tema: Economia. 

Manifestaça�o recursais:

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Santare�m,  ......de......................de 2019.

.............................................................

Assinatura do candidato

Recebido em......../......./2019.

por..................................................................
(Assinatura e cargo/funça�o do servidor que receber o recur-

so)


