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REITORIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 123, DE 11 DE ABRIL DE 2022
O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPar, nomeado pela
Portaria nº 233, de 30 de setembro de 2021, da UFDPar, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Nº 7.596, de
10/04/1987; a Portaria Nº 07, de 29/06/2006, do MEC; e a Resolução Nº 30/2021 – CONSEPE, resolve:
1.

Conceder a Progressão, por desempenho acadêmico, dos docentes abaixo relacionados, da forma como segue:

I - Progressão Funcional:
NOME

PROCESSO

LOTAÇÃO/CURSO

MARCELO DE OLIVEIRA REGO

23855.001075/2022-83

EUDES FERREIRA LIMA

PROGRESSÃO PARA
NÍVEL

DATA

MATEMATICA

MS-C2

18/09/2016

23855.001034/2022-26

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

MS-D4

27/01/2021

ALESSANDRA TANURI MAGALHAES

23855.000584/2022-51

FISIOTERAPIA

MS-D3

15/03/2022

ERICA DE ARAUJO SILVA MENDES

23855.000938/2022-96

MEDICINA

MS-B2

06/11/2021

SEVERINO CAVALCANTE DE SOUSA JUNIOR

23855.000566/2022-52

MEDICINA

MS-D3

08/03/2022

FAUSTON NEGREIROS

23855.000031/2022-44

PSICOLOGIA

MS-D2

18/03/2022

VICENTE DE PAULA CENSI BORGES

23855.001053/2022-95

TURISMO

MS-C4

14/04/2021

ANTONIO ALVES TAVARES

23855.000960/2022-84

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

MS-D2

12/12/2018

II - Promoção Funcional:
NOME
MARCELO DE CARVALHO FILGUEIRAS

PROCESSO

LOTAÇÃO/CURSO

23855.001091/2022-39

FISIOTERAPIA

PROGRESSÃO PARA
NÍVEL

DATA

MS-D1

21/03/2022

III - Promoção Acelerada:
NOME
MHARIANNI
BEZERRA

CIARLINI

DE

SOUSA

PROCESSO

LOTAÇÃO/CURSO

23855.004299/2021-47

PSICOLOGIA

PROGRESSÃO PARA
MS-C1

22/12/2021

2. De acordo com a Nota Técnica n° 2556/2018/MPDG de 27.02.2018, no item 9, letra b, estabelece que: “os docentes que
tiverem completado o interstício e cumprido todos os requisitos estabelecidos em lei em data anterior a 1° de agosto de 2016, só terão
direito aos efeitos financeiros decorrentes de tal progressão ou promoção a partir desta data”.
JOSÉ NATANAEL FONTENELE DE CARVALHO
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria
PORTARIA Nº 124, DE 12 DE ABRIL DE 2022
O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPar, nomeado pela
Portaria nº 233, de 30 de setembro de 2021, da UFDPar, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Resolução Normativa n° 01,
de 09.07.2010 – CONCEA, publicada no D.O.U. de 12.07.2010; a Resolução n° 025/18 – CONSUN/UFPI e o Processo n°
23855.001183/2022-77, resolve:
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Art. 1° Constituir a Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, do Campus “Ministro Reis Velloso”, da Universidade Federal
do Delta do Parnaíba, composta pelos seguintes membros:
Prof. Dr. Jefferson Soares de Oliveira – Coordenador;
Prof. Dr. Jand Venes Rolim Medeiros - Vice coordenador;
Prof. Dr. Marcelo de Carvalho Filgueiras - Membro Efetivo;
Profa. Dra. Rosa Helena Rebouças - Membro Suplente;
Médica Veterinária – Profa. Dra. Karina Rodrigues dos Santos - Membro Efetiva;
Médico Veterinário – Profa. Dra. Karina Oliveira Drumond - Membro Suplente;
Biólogo – Prof. Dr. Leonardo Peres de Souza - Membro Efetivo;
Biólogo – Dr. Pedro Bastos Macedo – Membro Suplente;
Consultor ad hoc Prof. Dr. Daniel Fernando Pereira Vasconcelos; e
Consultor ad hoc: Prof. Dr. Thiago Fernandes Alves Silva.
Art. 2° Cessar os efeitos do Ato da Reitoria nº 19, de 1º de abril de 2020 e da Portaria nº 26, de 16 de fevereiro de 2021.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ NATANAEL FONTENELE DE CARVALHO
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria
PORTARIA Nº 125, DE 12 DE ABRIL DE 2022
O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPar, nomeado pela
Portaria nº 233, de 30 de setembro de 2021, da UFDPar, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo nº
23855.001298/2022-76, resolve:
Autorizar a renovação, a partir de 20 de abril de 2022, por até 12(doze) meses, do Contrato de Trabalho de LEONARDO
RODRIGUES PORTO, para exercer a função de Professor Substituto, Classe Auxiliar, Nível I, em Regime de Tempo Integral - TI-40
(quarenta) horas semanais, na área de Teoria Econômica e Quantitativa, com lotação no Curso de Bacharelado em Ciências Econômicas.
JOSÉ NATANAEL FONTENELE DE CARVALHO
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria
PORTARIA Nº 126, DE 12 DE ABRIL DE 2022
O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPar, nomeado pela
Portaria nº 233, de 30 de setembro de 2021, da UFDPar, no uso de suas atribuições legais, considerando o Processo Nº
23855.001345/2022-68, resolve:
Art. 1° Designar a servidora Marcia de Arêa Leão Oliveira, SIAPE nº 1792642, para exercer em substituição o Cargo de
Coordenadora da Biblioteca, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, a partir de 26.04.2022 a 15.05.2022, em virtude de férias da
titular.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ NATANAEL FONTENELE DE CARVALHO
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria
PORTARIA Nº 127, DE 12 DE ABRIL DE 2022
O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPar, nomeado pela
Portaria nº 233, de 30 de setembro de 2021, da UFDPar, no uso de suas atribuições legais, considerando o Processo Nº
23855.001418/2022-37, resolve:
Exonerar a servidora ANTONIA SILVA DO NASCIMENTO, matrícula SIAPE nº 3264901, da Função Gratificada, FG1, de Chefe da
Divisão de Contratos e Convênios, da Pró-Reitoria de Administração - PRAD, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, a partir de
12 de abril de 2022.
JOSÉ NATANAEL FONTENELE DE CARVALHO
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria
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PORTARIA Nº 128, DE 12 DE ABRIL DE 2022
O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPar, nomeado pela
Portaria nº 233, de 30 de setembro de 2021, da UFDPar, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Exonerar a servidora FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA, Psicóloga, SIAPE nº 2990504, da Função Gratificada, FG-01, de Chefe da
Divisão de Atenção à Saúde – PRAE, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, a partir de 13 de abril de 2022.
JOSÉ NATANAEL FONTENELE DE CARVALHO
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria
PORTARIA Nº 129, DE 12 DE ABRIL DE 2022
O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPar, nomeado pela
Portaria nº 233, de 30 de setembro de 2021, da UFDPar, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Designar a servidora FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA, Psicóloga, SIAPE nº 2990504, para exercer a Função Gratificada, FG-01,
de Chefe do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba,
a partir de 13 de abril de 2022.
JOSÉ NATANAEL FONTENELE DE CARVALHO
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria
PORTARIA Nº 130, DE 12 DE ABRIL DE 2022
O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPar, nomeado pela
Portaria nº 233, de 30 de setembro de 2021, da UFDPar, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo nº
23855.000935/2022-80, resolve:
Autorizar a renovação, a partir de 30 de março de 2022, por até 12(doze) meses, do Contrato de Trabalho de SUZANA MARIA
DA SILVA SANTOS, para exercer a função de Professora Substituta, Classe Auxiliar, Nível I, em Regime de Tempo Integral - TI-40
(quarenta) horas semanais, na área de Fisioterapia Cardiorrespiratória, com lotação na Coordenação do Curso de Fisioterapia.
JOSÉ NATANAEL FONTENELE DE CARVALHO
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria
PORTARIA Nº 131, 12 DE ABRIL DE 2022
O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPar, nomeado pela
Portaria nº 233, de 30 de setembro de 2021, da UFDPar, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo Nº
23855.001174/2022-29, resolve:
Autorizar a contratação, por até 12(doze) meses, de THAIS DANYELLE SANTOS ARAÚJO para exercer a função de Professora
Substituta, Classe Auxiliar, Nível I, em Regime de Tempo Integral – TI-40 (quarenta) horas semanais, com lotação na Coordenação do
Curso de Engenharia de Pesca. (considerando o Edital nº 03, de 1º de junho de 2021, publicado no DOU em 02 de junho de 2021; a
Homologação publicada na Portaria 175, de 27 de julho de 2021 e no DOU de 28 de julho de 2021, Processo N° 23855.000752/2022-74;
e as Leis nº 8.745/93; 9.849/99, e 10.667/2003, publicadas em 10/12/93; 27/10/99 e 15/05/2003, respectivamente).
JOSÉ NATANAEL FONTENELE DE CARVALHO
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria
PORTARIA Nº 132, DE 12 DE ABRIL DE 2022
O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPar, nomeado pela
Portaria nº 233, de 30 de setembro de 2021, da UFDPar, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Nomear a servidora ANA CÉLIA COELHO MADEIRA VERAS, SIAPE nº 2079136, pertencente ao quadro de pessoal do
Ministério da Economia, para exercer o cargo de Assessora para Assuntos Internacionais, CD-04, da Universidade Federal do Delta do
Parnaíba, a partir de 13 de abril de 2022.
JOSÉ NATANAEL FONTENELE DE CARVALHO
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria
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REITORIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
EDITAIS
EDITAL Nº 06/2022 - UFDPar, DE 12 DE ABRIL DE 2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
O Vice-Reitor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPar, no exercício da Reitoria, no uso de suas atribuições
legais, torna público aos interessados, que estarão abertas as inscrições ao Processo de Seleção para contratação de
Professores Substitutos correspondentes à Classe Auxiliar Nível I, em Regime de Trabalho TI-40, para o Campus Ministro
Reis Velloso, nos termos das Leis n°. 8.745/1993, nº. 9.849/1999 e nº. 10.667/2003, publicadas em 10.12.1993,
27.10.1999 e 15.05.2003, respectivamente, observadas as disposições legais aplicáveis à espécie e as normas contidas
neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1. As atividades referentes à contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO envolvem a atuação no ensino, conforme a
necessidade da instituição expressa no plano de trabalho a ser deliberado pela Unidade de lotação do servidor e no
contrato de trabalho.
1.2. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
1.2.1.
Qualquer pessoa interessada poderá impugnar o presente Edital, no todo ou em parte, no prazo de 02 (dois) dias,
contados da sua publicação em Diário Oficial da União, devendo o pedido, devidamente fundamentado, ser dirigido e
entregue por meio do e-mail da Unidade Acadêmica. O pedido de impugnação será analisado no prazo de 2 (dois) dias,
podendo ser estendido até o
dobro do período inicial.
1.2.2.
Salvo nas hipóteses de erro material, de indispensável adequação à legislação ou por decisão judicial, não se
alterarão as regras do Edital do processo seletivo após o início do prazo das inscrições no tocante aos requisitos de
titulação do cargo, salvo em caso de ampliação, aos conteúdos programáticos, aos critérios de aferição das provas e de
aprovação para as etapas subsequentes.
1.3. DA REALIZAÇÃO PRESENCIAL DAS ETAPAS
1.3.1.
Em razão da declaração de estado de calamidade pública em todo o território nacional estabelecido pela União por
meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2021, as provas didáticas do presente processo seletivo simplificado
serão realizadas na forma presencial, observando às medidas de distanciamento social e uso obrigatório de máscara, tipo
N95, conforme disposições a seguir.
2. DAS VAGAS, REGIME DE TRABALHO, REMUNERAÇÃO E TAXA DE INSCRIÇÃO
2.1. O presente Processo Seletivo destina-se às vagas surgidas dentro do prazo de validade previsto neste Edital, na
seguinte área:
VAGAS NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

UNIDADE DE
LOTAÇÃO

DISCIPLINA/ÁREA
CONHECIMENTO

VAGAS

TITULAÇÃO /
REQUISITOS

REGIME DE
TRABALHO

TAXA DE INSCRIÇÃO
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Coordenação do
Curso de Pedagogia

Filosofia Geral e da
Educação;
Metodologia Científica

01

Graduado em Filosofia
ou Pedagogia.
Titulação
mínima:
Mestrado em Educação

13/04/2022
TI-40h

R$145,78 para os(as)
candidatos(as) com
título de Doutor(a), e
R$107,62 para os(as)
candidatos(as) com
título de mestre.

* Serão aceitos como comprovantes de experiência profissional clínica em Fisioterapia: cópia da carteira de trabalho, contrato
de serviço, declaração de imposto de renda, declaração de prestação de serviço (assinada e carimbada em papel timbrado) e
termo de posse.
O percentual de vagas para pessoas com deficiência prevista será de até 20% (vinte por cento), incidente sobre o total de
vagas previstas neste edital.
2.1.1 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas na Lei nº 13.146, de
6/07/2015, no art. 4º, do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, com alteração do Decreto nº. 5.296, de 02/12/2004, no artigo
1º da Lei nº 12.764, de 27/12/2012, e as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
2.1.2 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº 9.508, de 24/09/2018,
participarão deste concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, e à nota mínima exigida para todos os candidatos.
2.1.3 O candidato com deficiência deverá se submeter a todas as etapas do presente processo seletivo e possuir todas as
condições físicas necessárias ao exercício do cargo, visto que, as atribuições do cargo não serão modificadas para se
adaptar ao candidato com deficiência.
2.1.4 Para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, o candidato deverá preencher o formulário de
inscrição, anexo II, no prazo previsto no cronograma, anexo I deste edital. Poderá concorrer às vagas de pessoas com
deficiência o candidato que comprovar, obrigatoriamente com parecer emitido por equipe multiprofissional ou por
profissional especialista dos impedimentos apresentados pelo candidato.
2.2 O regime de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com o estabelecido neste edital.
2.3 A remuneração será fixada com base no valor dos vencimentos da carreira do Magistério Superior, observados o
regime de trabalho contratado e a titulação do aprovado, conforme Quadro
I:
QUADRO I – VALORES DE VENCIMENTOS /REGIME DE TRABALHO/TITULAÇÃO
MAGISTÉRIO SUPERIOR
Classe

Regime de
Trabalho

Denominação

Titulação

Vencimento
Básico

Retribuição por
Titulação

A

40h

Auxiliar

Mestrado

R$3.130,85

R$1.174,07

Doutorado

R$3.130,85

R$2.700,36

2.4. Caso o candidato aprovado já seja servidor público e sendo permitida a acumulação de cargos na forma da
Constituição, será devida a percepção de um único auxílio-alimentação, o qual deverá ser escolhido mediante opção,
conforme art. 3º, parágrafo único, do Decreto nº 3.887, de 16 de agosto de 2001.
2.5. O professor substituto fará jus ao pagamento da Retribuição por Titulação – RT, conforme Quadro I, sendo vedada
qualquer alteração posterior ao da assinatura do contrato.
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
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3.1. A inscrição do candidato implicará aceitação total e incondicional das disposições, normas e instruções constantes deste
Edital e em quaisquer Editais e normas complementares que vierem a ser publicados com vistas ao processo seletivo
objeto deste instrumento.
3.1.2. O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos no Edital.
3.2. Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente, ter Cadastro de Pessoa Física – CPF, documento de identificação
e preencher todos os campos do Formulário de Inscrição.
3.2.1.
Candidatos estrangeiros poderão solicitar o CPF através do seguinte endereço eletrônico:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.asp
3.2.2.
Para efeito de inscrição e participação no certame, serão considerados documentos de identificação:
a) carteira expedida por Secretaria de Segurança Pública, por Comando Militar, por Instituto de Identificação, por Corpo
de Bombeiros Militares e por órgão fiscalizador (ordem, conselho etc.);
b) passaporte;
c) certificado de Reservista;
d) carteiras funcionais do Ministério Público;
e) carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade;
f) carteira de Trabalho e Previdência Social;
g) carteira Nacional de Habilitação, dentro da validade.
3.3. As respectivas Unidades Acadêmicas não se responsabilizam pelo não recebimento de solicitação de inscrição via
internet por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
3.4. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data e os horários estabelecidos no item 5.1,
alínea “e” deste Edital, não serão acatadas.
3.5. A inscrição efetuada somente será validada após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição.
3.6. O candidato inscrito por outrem assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as
consequências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do formulário de inscrição e no seu envio.
3.7. Terá a sua inscrição cancelada e será eliminado do processo seletivo o candidato que usar dados de identificação de
terceiros para realizar a sua inscrição.
3.8. A inscrição somente será validada mediante confirmação, pela Comissão de Seleção, do pagamento efetuado.
3.9. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de
cancelamento do processo seletivo, por conveniência da Administração. 3.13.1.
3.10. Todas as informações prestadas no processo de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato.
4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. Farão jus à isenção da taxa de inscrição no processo seletivo, em conformidade com a Lei n.
13.656, de 30 de abril de 2018, os candidatos que se enquadrarem em uma das situações abaixo:
a) que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja
renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional;
b) Que sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
4.2. Para usufruir tal direito, o candidato deverá realizar a sua inscrição no período, conforme cronograma, Anexo I,
observando os seguintes passos:
a) preencher integralmente o Formulário de Inscrição no anexo II de acordo com as instruções nele constantes,
informando o Número de Identificação Social – NIS, na hipótese especificada no item 4.1 “a”. Em se tratando de
doador de medula óssea, descrita no item 4.1 “b”, deverá ser anexado atestado ou laudo emitido por médico de
entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o
candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação;
b) declarar no próprio formulário de inscrição que atende às condições estabelecidas nas alíneas “a” e “b” do item 4.1
deste Edital;
4.3. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este, a qualquer momento, se
agir de má fé, utilizando-se de declaração falsa, estar sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto
no Parágrafo Único do Art. 10 do Decreto Nº 83.936, de 6 de setembro de 1979, sendo também eliminado do Processo
Seletivo e responder por crime contra a fé pública, sem prejuízo de outras sanções legais.
4.3.1. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação falsa com intuito de usufruir da
isenção de que trata o art. 1º da Lei nº 13.656/2018 estará sujeito a:
a)
cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constatada antes da homologação de seu
resultado;
b)
exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após homologação do resultado e antes da
nomeação para o cargo;
c)
declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua publicação.
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4.3.2. A UFDPar, na hipótese especificada no item 4.1 “a”, consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a
veracidade das informações prestadas pelo candidato.
4.4. Para o candidato isento será validada, apenas, a última inscrição realizada.
4.5. Serão desconsiderados os pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar as informações apresentadas;
c) não solicitar a isenção no prazo estabelecido no item 4.2.;
d) não comprovar renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo nacional, seja qual for o
motivo alegado;
e) não anexar no formulário de inscrição o atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo
Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de
medula óssea, bem como a data da doação.
4.6. O Número de Identificação Social – NIS de que trata a alínea “b” do item 4.2 deve estar no nome do candidato
interessado, não sendo admitido o NIS de terceiros.
4.6.1. Não será aceito o número de protocolo de cadastro nos Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, sendo
admitido apenas o Número de Identificação Social – NIS definitivo.
4.7. As solicitações de isenção deferidas e indeferidas serão divulgadas páginas eletrônicas oficiais da instituição,
conforme Anexo I.
4.7.1. Não será aceito pedido de reconsideração/recurso do indeferimento da isenção.
4.8. O candidato cuja solicitação de isenção for indeferida poderá efetuar o pagamento, em conformidade com o prazo
ordinário, qual seja, até o dia estipulado no cronograma, Anexo I, devendo
gerar
a
GRU- GUIA DE
RECOLHIMENTO DA UNIÃO. em: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp e efetuar o
preenchimento com os seguintes códigos: Unidade Gestora, 156680; Gestão, 26455; Recolhimento, 28883-7), a ser
efetivado em qualquer agência do Banco do Brasil S/A;
5. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição será feita, exclusivamente, via internet, conforme cronograma, Anexo I.
5.1.1 As inscrições serão recebidas única e exclusivamente por meio do e-mail pedagogiacmrv@ufpi.edu.br, objeto da
inscrição do candidato, informadas no item 2.1 no período informado conforme Anexo I. Não serão aceitas inscrições por
e-mail diferente do especificado ou qualquer outra forma diferente da prevista neste edital. Inscrições recebidas após o
período de inscrição (ANEXO I) serão indeferidas.
5.1.2 A UFDPar não se responsabilizará pela solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica de
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
É de exclusiva responsabilidade do candidato o correto preenchimento das informações, envio dos documentos e a
veracidade das informações prestadas e pelo conteúdo encaminhado, ficando estabelecido que, no referido ato, este
tenha o conhecimento pleno do presente Edital e a ciência de que preenche todos os requisitos.
5.1.3. Caso o candidato preencha mais de uma vez o formulário de inscrição, será considerado apenas o último envio.
5.1.4. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar os documentos em ordem dos números abaixo, em português, em
arquivo único em formato PDF e que não ultrapasse 10 MB (dez megabytes):
1) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo II);
2) Cópia simples do documento de identidade, conforme item 3.2.2.
3) Cópias simples do Diploma ou outros documentos emitidos pela instituição de ensino, que atestem de forma clara e
precisa o preenchimento da totalidade dos requisitos necessários à conclusão do curso e Histórico em que conste a data
de conclusão do curso, conforme formação exigida no item 2.1.
4) Para a pontuação na prova de títulos, Certificado e Histórico (apenas para Especialização) e Diploma e Histórico (para
Mestrado ou Doutorado) ou Histórico e comprovante provisório, que ateste o atendimento de todos os requisitos
exigidos no procedimento de titulação:
a) documento formal expedido pela instituição de ensino responsável, que declare expressamente a conclusão efetiva de
curso reconhecido pelo MEC, a aprovação do interessado e a inexistência de qualquer pendência para a aquisição da
titulação;
b) comprovante de início de expedição e registro do respetivo certificado ou diploma.
5) Para graduados no exterior, o Diploma e Histórico (que conste a data de conclusão do curso), terão que ter revalidação
no Brasil, e ser acompanhados de tradução juramentada. Só serão aceitos diplomas de Doutor ou de Mestre emitidos por
Instituições de Ensino Superior nacionais credenciadas e recomendadas pela CAPES ou por Universidades estrangeiras,
desde que reconhecidos ou revalidados no Brasil. Somente serão pontuadas na prova de Títulos as titulações
encaminhadas no ato da inscrição.
6) Currículo cadastrado na plataforma Lattes, abrangendo: formação, experiência docente e profissional.
5.2. Comprovação de experiência profissional. Para comprovação de experiência profissional, serão aceitos:
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5.2.1. Contratos de trabalho, contrato de prestação de serviços devidamente registrado na junta comercial ou órgão
competente com prazo e vigência do contrato;
5.2.2. Certidão emitida por Instituições Particulares, Federais, Estaduais ou Municipais e/ou página de contrato da Carteira de
Trabalho e Previdência Social – CTPS.
5.2.3. A Certidão deverá constar, em dia, mês e ano, o início e o término do contrato e, em caso de contrato vigente, será
considerada como data final o dia em que a Certidão foi emitida.
5.2.4. Para os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, deverão ser enviadas cópias das folhas/páginas de identificação
e dos registros de contrato de trabalho da CTPS.
5.2.5. Para profissionais autônomos, será aceita as cópias das Declarações de Imposto de Renda.
5.2.6. Somente serão pontuadas na “Prova de Experiência Profissional na Área e Títulos” as comprovações de
experiências profissionais encaminhadas no ato da inscrição.
5.2.7. Não serão aceitos como experiências profissionais períodos de realização de estágio e de obtenção de bolsas de
ensino, pesquisa, extensão ou afins durante a graduação.
5.3. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar a documentação comprobatória do currículo, conforme Anexo IV.
5.3.1. O currículo do candidato deverá ser anexado em arquivo no formato PDF.
5.3.2. O conjunto da documentação comprobatória deverá ser anexado em arquivo único, separado do currículo, na
ordem que aparece no currículo, em formato PDF.
6. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.
6.1. A taxa de inscrição deverá ser paga por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU-Simples), disponível no site
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, a qual deverá ser preenchida e impressa para
pagamento somente no Banco do Brasil S/A; dados para preenchimento da guia - UG: 156680, Gestão: 26455 ,
Código de Recolhimento: 28883-7; vencimento: 02/05/2022 (ocorrendo a prorrogação do período de inscrições da
vaga pretendida, o vencimento será o último dia do período prorrogado) – taxa de inscrição no valor de R$ 145,78
para os(as) candidatos(as) com título de Doutor(a) e de R$ 107,62 para os(as) candidatos(as) com título de Mestre.
Informar CPF, nome completo do candidato e o valor principal de acordo com o item 2.1 deste Edital para impressão
por meio de geração HTML ou PDF; A GRU deve ser paga unicamente no Banco do Brasil, até a data do vencimento.
6.2. Não será aceito, em hipótese alguma, o recolhimento da GRU (taxa de inscrição) pelas seguintes opções:
agendamento de pagamento de título de cobrança; pagamento de conta por envelope; transferência eletrônica;
DOC, DOC eletrônico; TED; ordem de pagamento; depósito comum em conta corrente; comprovante com data do
pagamento posterior ao vencimento da GRU e comprovante de agendamento.
6.3. Não haverá, em hipótese alguma, devolução da taxa de inscrição.
6.4. Poderá solicitar isenção da taxa de inscrição (Anexo III) o candidato que estiver inscrito e ativo no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.
6.5. O candidato que requerer a isenção nesta modalidade deverá encaminhar, no ato da inscrição, Requerimento de
Isenção de Inscrição (Anexo III) devidamente preenchido e assinado, em conformidade com os dados que foram
originalmente informados ao órgão de Assistência Social de seu Município responsável pelo cadastramento de
famílias no CadÚnico.
6.6. A solicitação de isenção da taxa de inscrição deverá ser feita até o segundo dia útil do início das inscrições. Os
pedidos de isenção realizados após o prazo estipulado serão desconsiderados e terão a solicitação automaticamente
indeferida.
6.7. O indeferimento da isenção da taxa de inscrição será publicado nas páginas eletrônicas oficiais da UFDPar, com data
provável de 28/04/2022.
7. DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES DE SELEÇÃO E DOS CALENDÁRIOS
7.1. A composição da Comissão de Seleção e o respectivo calendário de provas estão previstos para divulgação nas
páginas eletrônicas oficiais da UFDPAR, conforme Anexo I.
7.2. O candidato poderá impugnar os membros da comissão de seleção, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados após a
divulgação, nos casos previstos na Resolução nº 16/2021-CONSEPE.
7.3. A impugnação deverá ser apresentada por meio de e-mail fornecido pela unidade acadêmica, mediante
requerimento fundamentado.
8. DAS AVALIAÇÕES
8.1. O processo seletivo constará de áreas de conhecimento/disciplina com inscrições definitivas deferidas: prova
didática (caráter eliminatório e classificatório) e títulos (caráter classificatório).
8.2.As atas de todas as avaliações, contendo as notas dos candidatos, serão divulgadas nas páginas eletrônicas da UFDPar.
8.3.As realizações das provas e seus critérios de avaliação seguem a RESOLUÇÃO CONSEPE/UFDPAR N° 16 DE 30 DE ABRIL
DE 2021.
8.4. As provas didáticas ocorrerão entre 10/05/2022 e 12/05/2022, sendo aplicadas presencialmente nos termos deste
edital.
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8.5. DA PROVA DIDÁTICA
8.5.1. A prova didática destina-se a avaliar os conhecimentos e habilidades didático-pedagógicos do candidato quanto
ao planejamento e à adequação da abordagem metodológica da aula a ser ministrada perante a Comissão de
Seleção- CS.
8.5.2. A prova didática, realizada em sessão pública, constará de aula expositiva sobre os temas a serem sorteados
(ANEXO V), previamente definidos pela CS.
8.5.3. A ordem de apresentação será a mesma da ordem de inscrição. O sorteio da prova didática será feito na data e
horários estabelecidos no Cronograma, Anexo I.
8.5.4. O sorteio dos temas da prova didática será realizado presencialmente na Sala da Coordenação do Curso de
Pedagogia da UFDPAR, a ser divulgado no cronograma, Anexo I.
8.5.5. Os temas correspondentes a cada turno/sessão de provas serão sorteados com antecedência de 24 (vinte e
quatro) horas em relação ao início da sessão, sendo obrigatória a presença do candidato no horário e local
divulgados. O candidato que não estiver presente será eliminado do processo seletivo.
8.5.6. O documento de identificação deverá ser apresentado no momento do sorteio do tema e realização da prova
didática, sendo preferencialmente o mesmo documento utilizado para inscrição, caso não seja possível poderá
ser utilizado outro documento dentre os relacionados neste edital.
8.5.7. O candidato deverá apresentar-se e ingressar no local de realização da prova didática com 5 (cinco) minutos de
antecedência do horário previsto para o início do turno/sessão, portando seu equipamento (computador, fonte,
extensão de energia e cabo HDMI para conexão) para organizá-lo e demais materiais, bem como preparar um
ambiente silencioso para a realização da prova.
8.5.8. O candidato obrigatoriamente terá que fazer uso de máscara, tipo N-95, e trazer para uso próprio álcool em gel
e garrafa com água mineral para evitar qualquer tipo compartilhamento de material e risco de contaminação
por COVID-19. Será desclassificado do certame o candidato que não se apresentar para a etapa do concurso
utilizando máscara e não se comportar de acordo com as regras sanitárias para controle da COVID-19;
8.5.9. A prova didática realizada no modelo presencial deverá ter duração mínima de 50 (cinquenta) minutos e
máxima de 60 (sessenta) minutos de apresentação.
8.5.10. A prova didática será gravada em áudio ou em áudio/vídeo, sendo que o material comprobatório será
descartado após homologação do certame.
8.5.11. O plano de aula é item obrigatório da prova didática, devendo o candidato entregar uma cópia a cada
examinador, antes do início da prova, sob pena de eliminação do processo seletivo.
8.5.12. A CS atribuirá à prova didática nota de 0,00 (ZERO) a 10,0 (DEZ), sendo desclassificado o candidato que obtiver
média inferior a 7,00 (SETE).
8.5.13. A UFDPar não se responsabilizará por problemas técnicos, como falta de energia elétrica, que impeçam a
realização da prova didática pelo candidato.
8.5.14. O não comparecimento do candidato para realização da prova didática implicará na sua desclassificação da
seleção, devendo a Comissão de Seleção registrar em ata o ocorrido.
8.6. DA ANÁLISE CURRICULAR / PROVA DE TÍTULOS
8.6.1. A Comissão de Seleção atribuirá pontos aos títulos e à produção intelectual, constantes no Curriculum Lattes de
cada candidato, para o estabelecimento da nota da análise curricular/prova de títulos.
8.6.2. A atribuição de pontuação na análise curricular/prova de títulos far-se-á consoante o Anexo V da Resolução nº
16/2021-CONSEPE:
8.6.3. Caso o candidato não tenha anexado no e-mail de inscrição o currículo e os documentos comprobatórios do
currículo, conforme item 5.3 deste edital, ou caso a Comissão de Seleção não pontue nenhum dos títulos ou produção
intelectual anexados eletronicamente, mesmo em se tratando de candidato único, será atribuída a nota 0,00 (zero).

9. DA NOTA FINAL CLASSIFICATÓRIA
9.1. A CS atribuirá a cada candidato uma nota final classificatória (NFC).
9.1.1. A NFC será calculada de acordo com a seguinte fórmula:
NFC= 0,9×PD + 0,1×PT
Em que PD é a nota da prova didática e PT é a nota da prova de títulos.
9.2. Em caso de empate, o critério de desempate será a idade, dando-se preferência ao candidato de idade mais
elevada, conforme art. 27, parágrafo único, da Lei no 10.741, de 01 de outubro de 2003.
9.2.1. Persistindo o empate, o desempate será efetuado a partir dos seguintes critérios de ordem sucessiva:
a) maior nota da prova de didática;
b) tenha exercido efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação da Lei no 11.689/2008 e a data
de término das inscrições, conforme estabelece o art. 440 do Código de Processo Penal Brasileiro.
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9.3. Os candidatos não classificados dentro do número máximo de aprovados, conforme art. 39, § 1º e Anexo II, ambos do
Decreto nº Decreto nº 9.739/2019, estarão automaticamente reprovados no processo seletivo.
10. DOS PEDIDOS DE RECURSO
10.1.
Do resultado final do processo seletivo, publicado no Diário Oficial da União, a solicitação será efetuada à Presidente
da CS do Concurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da referida publicação.
10.2.
O recurso deverá ser protocolado eletronicamente e encaminhados para o e-mail. (Endereço eletrônico a ser
informado pela unidade acadêmica)
11. DOS REQUERIMENTOS
11.1.
Durante a realização das provas até a divulgação da ata conclusiva pela Comissão de Seleção, a qualquer momento, o
candidato poderá se dirigir à Unidade Acadêmica, por meio do e-mail pedagogiacmrv@ufpi.edu.br, em requerimento
devidamente fundamentado, para fins de esclarecimentos ou registros de fatos que apontem o descumprimento deste
edital e da Resolução nº 16/2021-CONSEPE, de 30 de abril de 2021, o qual será analisado pela Unidade Acadêmica,
ouvida a Comissão de Seleção.
11.2.
A Comissão de Seleção deverá se manifestar acerca do requerimento até a conclusão dos seus trabalhos, sendo a
sua resposta remetida ao candidato.
11.3.
O candidato também poderá, a partir do primeiro dia útil após a divulgação do resultado, requerer vistas às suas
fichas de avaliação, bem como solicitar a produção de cópias desse material por meio do e-mail.
11.3.1. A reprodução das cópias será disponibilizada no prazo de até 3 (três) dias úteis, sendo encaminhada para o e-mail do
candidato.
12. DA CONTRATAÇÃO
12.1. Não deverá ser contratado o candidato que for servidor da Administração Pública Direta ou Indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, salvo nos
casos previstos no inciso XVI, letras “a”, “b” e “c” do artigo 37 da Constituição Federal e com a comprovação formal de
compatibilidade de horário. 12.2. Não poderá ser contratado o candidato:
a)
integrante das carreiras de magistério das Instituições Federais de Ensino, de acordo com a Lei nº 8.745/93 (artigo
6º, § 1º, inciso I);
b)
Já contratado anteriormente nos termos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, antes de decorridos 24 (vinte e
quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior.
12.3.
O(s) diploma(s) de graduação e/ou pós-graduação, caso tenha(m) sido(s) emitido(s) por instituição de ensino
estrangeira, deverão estar traduzidos e revalidados (graduação) e/ou reconhecidos (pós-graduação stricto sensu).
12.4.
O candidato terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da convocação, a ser publicada no Diário Oficial da União, para
firmar o contrato com a instituição.
12.4.1. O não comparecimento do candidato para firmar o contrato no prazo estabelecido no item 12.4 implicará na
desistência tácita à vaga.
12.5.
Para fins de contratação somente será aceito o Certificado/Diploma.
12.6.
O candidato poderá desistir de sua contratação para o cargo em questão, devendo, para isso, assinar termo de
desistência, Anexo VI.
12.7.
O contrato será por um período letivo (poderá haver contratação por menor período), podendo haver prorrogações
sucessivas, desde que não se exceda o tempo total de 2 (dois) anos de contratação.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1.
Os candidatos aprovados no processo seletivo regido por este Edital poderão ser aproveitados por outros órgãos da
administração pública federal, respeitados os interesses da UFDPar e a ordem de classificação.
13.2.
O processo Seletivo, de acordo com a Lei nº 8.745/93 (artigo 4º, inciso II), terá validade de 12 (meses), podendo ser
prorrogado por igual período.
13.3.
As normas do Processo Seletivo para Professor Substituto/Temporário da UFDPar estão disciplinadas na Resolução
nº 16/2021-CONSEPE, parte integrante deste edital, disponível nas páginas eletrônicas da UFDPar
(https://www.ufpi.br/ufdpar).
13.4.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados
referentes a este processo seletivo simplificado no Diário Oficial da União e nos sítios (https://www.ufpi.br/ufdpar).
13.5.
As demais informações e o programa da seleção encontram-se à disposição dos interessados na página eletrônica
da UFDPar (https://www.ufpi.br/ufdpar).
Parnaíba, PI, 12 de abril de 2022
JOSÉ NATANAEL FONTENELE DE CARVALHO
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria
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ANEXO I – CRONOGRAMA RESUMIDO

Evento

Período

Publicação do edital no DOU

13/04/2022

Período de impugnação do edital

18 a 19/04/2022

Análise de recurso de impugnação

20 a 21/04/2022

Inscrições/Pagamento da taxa de inscrição

0h do dia 22/04/2022 às
18h do dia 02/05/2022
(Horário de Brasília).

Divulgação das inscrições isentas

28/04/2022

Divulgação da relação preliminar de inscritos

03/05/2022

Recurso para inscrição indeferida

04/05/2022

Divulgação da relação definitiva de inscritos contendo o horário do sorteio dos
temas da prova didática

06/05/2022

Divulgação das Comissões de Seleção e respectivos calendários

06/05/2022

Prazo para impugnação dos membros da Comissão de Seleção
(2 dias úteis)

09/05/2022 a 10/05/2022

Sorteio dos temas da prova didática

A partir de 11/05/2022

Aplicação das Provas Didáticas

12/05/2022 a 14/05/2022

Divulgação do resultado da prova didática

16/05/2022

Recurso

17/05/2022

Julgamento de recurso

18/05/2022

Resultado da prova de títulos

19/05/2022

Recurso

20/05/2022

Julgamento de recurso

23/05/2022

Divulgação de resultado final

24/05/2022
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nome:
Nome Social:
Data de Nascimento:
Sexo:

Masculino

Cidade de Nascimento:

UF:

Feminino

Nome do Cônjuge:
Nome da mãe:
Nome do pai:
Origem étnica:
Deficiência:

Nacionalidade:
Sim

Não

Qual deficiência:

Não Necessita de condições especiais para a realização das provas?
Qual?
Endereço
Logradouro:
Número:

Complemento:

Bairro:

Município:

Cep:

UF
:

Telefone:

Email:
Órgão Expedidor:

Carteira de identidade n°:
Data de expedição:

CPF:

Estrangeiro: Passaporte nº

Data da chegada:

País de Origem:

Grau de instrução (exigido para o cargo):
Curso de graduação (exigido para o cargo):
Estabelecimento de ensino:
Município:
Solicita Isenção de Taxa? Sim ( )

UF:
Não ( )

Observação: Caso o candidato opte por solicitar isenção da taxa, preencher anexo III

Concluído em:

UF:
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ANEXO III - RESOLUÇÃO Nº 16/2021, DE 30 DE ABRIL DE 2021

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
À Comissão de Seleção do Concurso,
Eu,

candidato(a) a

vaga no processo seletivo para provimento de cargo de professor substituto da Universidade Federal do
do Campus

Delta do Parnaíba (Edital n৹ XX/ano) na área de
na cidade de

, residente à
,

,

n৹

, contato ( )

bairro

,

e( )

na

cidade

de

, e-mail

Solicito, com base na lei 13.656, de 30 de abril de 2018, dispensa do pagamento da taxa de inscrição, anexando, para tanto, os
seguintes documentos:
1.

Cópia do número de Identificação Social - NIS, expedido pelo Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico (Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007)*;

2.

Declaração de que é membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007*;

3.

Cópia do comprovante de doador de medula óssea (Lei nº 13.656, de 30 de abril 2018)*.
* Este requerimento e os documentos citados nos itens 1, 2 e 3 devem ser anexados à ficha de inscrição.

Nestes termos, pede e espera deferimento.
Parnaíba, PI,
Nome do Candidato
CPF:

_.

.

- ___

de__________ de ________
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS – PROVA DE TÍTULOS

NOME
CPF nº
Campo de
Conhecimento:
DOCUMENTOS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Declaro para os devidos fins que as informações contidas na presente ficha são verdadeiras e assumo inteira
responsabilidade pelas mesmas e o compromisso de apresentar, quando solicitado, os comprovantes originais.

,

Assinatura do(a) candidato(a)

de

de 2022.
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ANEXO V – TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA

1. Do Mito ao Logos: surgimento da filosofia.
2. Especificidades do pensamento filosófico.
3. Elementos da filosofia clássica grega: diálogos com a educação.
4. A educação como objeto da filosofia no século das luzes.
5. Marxismo e Educação.
6. Filosofia da educação de Paulo Freire.
7. Características fundamentais do método científico.
8. Processo de elaboração de projetos de pesquisa.
9. Produção e normatização de artigos científicos.
10. Correlação de tipos de pesquisa com instrumentos de coleta e tratamento de dados.

13/04/2022
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ANEXO VI - RESOLUÇÃO Nº 16/2021, DE 30 DE ABRIL DE 2021

TERMO DE DESISTÊNCIA
Nome do candidato

Classificação

O (a) candidato (a) acima identificado (a), habilitado (a) em Processo Seletivo Simplificado
de contratação temporária, realizado pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba, Edital nº
/ UFDPar, publicado no DOU nº , de / / , com homologação publicada DOU nº , de / / , Seção 3, p. , classificado (a) em º lugar na
área de do(a)
(unidade acadêmica), DECLARA por este ato que DESISTE de sua contratação
para o cargo em questão, permitindo que a Universidade adote providências no sentido de contratar o candidato imediatamente
classificado.

Parnaíba (PI),

de

de

Nome do Candidato
CPF:

.

.

-

.
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CONSEPE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO CONSEPE N° 78 DE 12 DE ABRIL DE 2022
Retifica o anexo IV da Resolução nº 16/2021
que estabelece normas para o Processo
Seletivo Simplificado para professor substituto
e as condições de contratação por tempo
determinado, em caráter excepcional.
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA e PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, DO CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO - CONSEPE, no uso de suas atribuições ad referendum do mesmo Conselho, e considerando:
- o Processo Nº 23855.001455/2022-08;
RESOLVE:
Art. 1º O ANEXO IV DA RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 16 DE 30 DE ABRIL DE 2021, passa a vigorar com alterações, conforme
documento anexo a esta resolução, e processo acima mencionado.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, conforme disposto no Parágrafo Único, do art. 4º, do Decreto
nº 10.139/2019, justificando-se a urgência na excepcionalidade operacional da atividade administrativa no contexto de calamidade
pública decorrente da pandemia pela COVID-19 e a necessidade de sua regulamentação.
José Natanael Fontenele de Carvalho
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria

ANEXO IV RESOLUÇÃO Nº 16/2021, DE 30 DE ABRIL DE 2021
FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DA PROVA DIDÁTICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
Edital n₀:
Unidade Acadêmica:
IDENTIFICAÇÃO
Nome do candidato

Disciplina / área
Tema da aula
Data
ITENS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA
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·

Relaciona o tema da aula com a
área/disciplina do processo seletivo e
explicita
as
suas
escolhas
teórico-metodológicas;

·

Aborda o tema de modo a atingir os
objetivos
propostos
no
plano,
demonstrando domínio do conteúdo e
segurança na exposição;

·

Situa o tema no seu contexto de produção,
relaciona-o com os demais componentes
curriculares e com o universo sociocultural
dos estudantes, e utiliza, direta ou
indiretamente, as referências indicadas no
plano;

·

Demonstra correção e adequação no uso
da linguagem e clareza na comunicação,
além de utilizar de maneira correta a
terminologia e os conceitos da área.

·

Relaciona o conteúdo apresentado com a
prática profissional.

·

Utiliza recursos adequados ao conteúdo
tratado e à metodologia escolhida, como
meio
auxiliar
na
abordagem
e
compreensão do tema da aula;

·

Demonstra habilidade no uso dos recursos
didáticos empregados.

·

Aplicação da verificação da aprendizagem
demonstra adequação aos objetivos
propostos, adequação ao conteúdo e
qualidade na elaboração das questões.

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Valor: 0,00 a 5,00 pontos

Pontuação atribuída:

EMPREGO APROPRIADO DOS RECURSOS DIDÁTICOS

Valor: 0,00 a 1,00 pontos

Pontuação atribuída:

13/04/2022
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PLANO DE AULA
Valor: 0,00 a 1,00
pontos

13/04/2022

· Clareza na redação dos elementos do plano (ortografia, regras de formatação
bibliográfica adequadas); atualização e pertinência das referências utilizadas;
· Pertinência dos objetivos propostos com o tema da aula;
· Coerência entre objetivos, conteúdos, procedimentos didáticos, recursos e avaliação;
· Adequação no tratamento do tema ao perfil formativo estabelecido no projeto
pedagógico de um dos cursos nos quais poderá atuar.

Pontuação atribuída:

EXPOSIÇÃO DO
CONTEÚDO
Valor: 0,00 a 2,00
pontos

· Demonstra domínio do conteúdo e segurança na exposição;
· Demonstra correção e adequação no uso da linguagem, clareza e fluência na
comunicação;
· Utiliza de maneira correta a terminologia e os conceitos da área.

Pontuação atribuída:

AVALIAÇÃO DA
APRENDIZAGEM

·
A aplicação da verificação da aprendizagem demonstra adequação aos objetivos
propostos, adequação ao conteúdo e qualidade na elaboração das questões.

Valor: 0,00 a 1,00
Pontuação atribuída:

TOTAL DAS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS ITENS (com duas casas decimais)

JUSTIFICATIVAS/COMENTÁRIOS POR ITEM DE AVALIAÇÃO
Plano de Aula:

Aspectos teórico-metodológicos:
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Emprego apropriado dos recursos didáticos:

NOME DO EXAMINADOR
ASSINATURA DO EXAMINADOR

13/04/2022
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
PORTARIAS
PORTARIA N° 13/2022-PREG/UFDPar, DE 12 DE ABRIL DE 2022
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, nomeada pela Portaria
nº 237, de 30 de setembro de 2021, no uso de suas atribuições legais e considerando:
- o processo nº 23855.001402/2022-81;
- a Portaria UFDPar Nº 95, de 15/03/2022;
RESOLVE:
Art. 1° Designar a professora MARIA DILMA PONTE DE BRITO, matrícula Siape nº 2280922, para exercer a função de
Coordenadora de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, do Curso de Bacharelado em Administração, da Universidade Federal do Delta
do Parnaíba, com mandato de 02 anos, a partir da presente data;
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Profª Drª Algeless Milka Pereira Meireles da Silva
Pró-Reitora de Ensino de Graduação - UFDPar
PORTARIA N° 14/2022-PREG/UFDPar, DE 12 DE ABRIL DE 2022
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, nomeada pela Portaria
nº 237, de 30 de setembro de 2021, no uso de suas atribuições legais e considerando:
- o memorando eletrônico nº 18/2022-CFISI/CMRV;
- a Portaria UFDPar Nº 95, de 15/03/2022;
RESOLVE:
Art. 1° Designar a Comissão de Normatização de Trabalho de Conclusão de Curso, do Curso de Fisioterapia, da Universidade
Federal do Delta do Parnaíba, com mandato de 02 (dois) anos, a partir de 01 de outubro de 2021, da forma que se segue:
- VICTOR HUGO DO VALE BASTOS (Presidente), SIAPE: 1761994;
- HELOÍSA MARQUES, SIAPE: 1787376;
- LUDMILLA KAREN BRANDÃO LIMA DE MATOS, SIAPE: 1228958
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Profª Drª Algeless Milka Pereira Meireles da Silva
Pró-Reitora de Ensino de Graduação - UFDPar
PORTARIA N° 15/2022-PREG/UFDPar, DE 12 DE ABRIL DE 2022
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, nomeada pela Portaria
nº 237, de 30 de setembro de 2021, no uso de suas atribuições legais e considerando:
- o memorando eletrônico nº 18/2022-CFISI/CMRV;
RESOLVE:
Art. 1° Revogar a Portaria 06/2020-PREG/UFDPar, de 13/10/2020;
Art. 2° Designar a composição do Núcleo Docente Estruturante – NDE, do Curso de Bacharelado em Fisioterapia, da
Universidade Federal do Delta do Parnaíba, com mandato de 02 (dois) anos, a partir de 01 de outubro de 2021, da forma que se segue:
Marcelo Coertjens (Presidente)

SIAPE: 1551082

Alessandra Tanuri Magalhães

SIAPE: 1643216

Flavio Furtado de Farias

SIAPE: 2475066
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Lorena Almeida de Melo

SIAPE: 2282274

Samara Sousa Vasconcelos Gouveia

SIAPE: 1952160

Sávia Francisca Lopes Dias

SIAPE: 2988366

13/04/2022

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Profª Drª Algeless Milka Pereira Meireles da Silva
Pró-Reitora de Ensino de Graduação - UFDPar
PORTARIA N° 16/2022-PREG/UFDPar, DE 12 DE ABRIL DE 2022
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, nomeada pela Portaria
nº 237, de 30 de setembro de 2021, no uso de suas atribuições legais, e considerando:
- a Portaria 223/2021-UFDPar, de 17 de setembro de 2021;
- o memorando eletrônico nº 18/2022-CFISI/CMRV;
RESOLVE:
Art. 1° Designar a composição Docente do Colegiado do Curso de Bacharelado em Fisioterapia, da Universidade Federal do
Delta do Parnaíba, com mandato de 02 (dois) anos, a partir de 01 de outubro de 2021, da forma que se segue:
Marcelo Coertjens - Presidente

SIAPE: 1551082

Alessandra Tanuri Magalhães

SIAPE: 1643216

André Luiz dos Reis Barbosa

SIAPE: 1690196

Baldomero Antônio Kato da Silva

SIAPE: 1900252

Flavio Furtado de Farias

SIAPE: 2475066

Fuad Ahmad Hazime

SIAPE: 1642909

Guilherme Pertinni de Morais Gouveia

SIAPE: 2988302

Lorena Almeida de Melo

SIAPE: 2282274

Ludmilla Karen Brandão Lima de Matos

SIAPE: 1228958

Marcelo de Carvalho Filgueiras

SIAPE: 1637767

Natasha Teixeira Medeiros

SIAPE: 1880386

Nívia Cecília Kruta de Araujo

SIAPE: 1789467

Patricia Chaves Coertjens

SIAPE: 2584077

Samara Sousa Vasconcelos Gouveia

SIAPE: 1952160

Sávia Francisca Lopes Dias

SIAPE: 2988366

Silmar Silva Teixeira

SIAPE: 2092495

Vinícius Saura Cardoso

SIAPE: 1774210

Art. 2° Designar o discente Lucas Mateus Dias Farias, como Representante Estudantil do Colegiado do Curso de Bacharelado
em Fisioterapia, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, com mandato de 01 (um) ano, a partir de 01 de outubro de 2021.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Profª Drª Algeless Milka Pereira Meireles da Silva
Pró-Reitora de Ensino de Graduação - UFDPar

