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2.2.5.1 - O período para realização desta perícia médica é de 05 (cinco) dias a partir da divulgação do resultado preliminar na Unidade responsável pelo processo seletivo.
2.2.5.2 - O candidato deverá levar para a perícia o Laudo Médico original a que se refere o subitem 2.2.2.
2.2.5.3 - O Laudo Médico terá validade somente para este processo seletivo e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo.
2.2.5.4 - A não observância aos dispositivos legais, assim como a reprovação na perícia ou o não comparecimento à perícia, acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos portadores de

deficiência.
2.2.5.5 - No caso do candidato não ser considerado portador de deficiência pela equipe multiprofissional, de acordo com a legislação, ele passará a ser concorrente às vagas regulares a não ser que tenha

usufruído o direito do tempo adicional, de acordo com os subitens 2.2.1.4, 2.2.1.4.1 e 2.2.1.4.2 para realização da prova, e nesse caso será eliminado do concurso.
2.2.5.6 - Quando houver candidato portador de deficiência aprovado, o resultado final será divulgado pela Unidade responsável pelo processo seletivo após laudo médico pericial emitido pela Junta Médica

Oficial da UFG.
2.3 - Caso não haja candidato inscrito para qualquer área deste Processo Seletivo, após certificação do Diretor da respectiva Unidade responsável pelo processo seletivo e mediante autorização da PRODIRH,

as inscrições poderão ser prorrogadas por 10 (dez) dias úteis, alterando, se necessário, para a Classe imediatamente inferior.
2.3.1 - Na hipótese de ocorrer a prorrogação, é responsabilidade da Unidade responsável pelo processo seletivo a publicação da informação no seu sítio na Internet.
2.4 - A Seleção será realizada no mínimo após 10 dias corridos a partir da data de publicação do Edital no Diário Oficial da União, conforme determina a Portaria 243/MEC, de 3 de março de 2011,

independente do período de inscrições especificado neste Edital.
3 - As Unidades responsáveis pelo processo seletivo disponibilizarão na secretaria e no seu sítio na Internet, na íntegra, as normas complementares, parte integrante do presente Edital, contendo o regulamento

do Processo Seletivo.
4 - O valor da taxa de inscrição é de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), o qual não será devolvido em nenhuma hipótese.
5- Os resultados serão divulgados nos locais e nos períodos indicados nas normas complementares elaboradas pelas Unidades responsáveis pelo processo seletivo (item 2.3).
6- Poderá ser formalizado recurso ao Conselho Diretor da Unidade diretamente interessada no Processo Seletivo Simplificado nas 24 horas após a divulgação do resultado.
7- Para a efetivação da contratação, os candidatos aprovados deverão apresentar os documentos constantes do Anexo II, parte integrante do presente Edital, junto à Seção de Cadastro do Departamento do

Pessoal (www.dp.ufg.br).
7.1 - A partir da publicação da homologação do resultado do processo seletivo simplificado no Diário Oficial da União, os candidatos aprovados terão 15 (quinze) dias para apresentar os documentos constantes

do Anexo II respeitado o número de vagas especificado no Anexo I deste Edital.
7.2 - Esgotado o prazo especificado no item 7.1 o candidato que não apresentar a documentação será considerado desistente e, quando for o caso, será convocado o próximo candidato aprovado.
7.3 - O candidato convocado com base no item 7.2 terá o prazo de 15 (quinze) dias a partir da convocação, divulgada no sítio do Departamento do Pessoal (www.dp.ufg.br), para apresentar os documentos

constantes do Anexo II.
7.4 - A contratação será efetivada conforme disposto no item 1 deste Edital.
7.5 - É de inteira responsabilidade do candidato, ficar informado da regularidade e dos prazos estabelecidos no presente edital.
7.6 - Não será contratado candidato que ocupe cargo efetivo das carreiras do Magistério, de que tratam a Lei nº. 7.596 de 10/4/1987 e o Decreto nº. 94.664 de 23/7/1987, ou que tenha tido contrato temporário

nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da Lei nº 8.745, de 09/12/1993, com a redação dada pela Lei nº 11.784, 22/09/2008.
7.7 - As atividades de ensino dar-se-ão em disciplinas compatíveis com a formação exigida no concurso, segundo os interesses da UFG.
7.8 - O candidato poderá atender demandas que não sejam da Unidade responsável pelo processo seletivo desde que sejam em disciplinas compatíveis com a formação exigida no concurso, segundo os interesses

da UFG.
8 - O professor substituto fará jus ao pagamento da Retribuição por Titulação estabelecida nos Requisitos Exigidos e Classe do Professor, do anexo I, sendo vedada qualquer alteração posterior.
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ANEXO I

Processo Unidade Responsá-
vel pelo processo

seletivo***

Período
de Inscrição **

Local de
Atuação

Vagas * Regime de
Tr a b a l h o

Ve n c i m e n t o
Básico + Retribui-

ção Titulação
R$

Área/Disciplina Classe do
Professor -

A

Requisitos Exigidos Vigência do
Contrato

23070.001329/2015-54 Regional Jataí 11/02/2015 a
27/02/2015

Jataí 01 40h 3.137,45 Educação Física/ Espor-
tes Individuais e Coleti-

vos e Estágio

Auxiliar Graduação em Educação Física 31/07/2015

23070.019728/2014-91 Regional Jataí 11/02/2015 a
27/02/2015

Jataí 01 40h 5.072,21 Agronomia/ Fruticultura,
Paisagismo e Floricultura

Adjunto Graduação em Agronomia, com
Doutorado em Fitotecnia ou
áreas afins

31/07/2015

23070.001539/2015-42 Regional Jataí 11/02/2015 a
27/02/2015

Jataí 01 40h 3.137,45 Ciências Biológicas/ En-
sino de Biologia e Está-

gio Supervisionado

Auxiliar Graduação em Ciências Biológi-
cas (Licenciatura)

31/12/2015.

23070.001328/2015-18 Escola de Música e
Artes Cênicas

11/02/2015 a
27/02/2015

Goiânia 01 40h 3.137,45 Bateria e Prática de Con-
junto Musical

Auxiliar Graduação em Música com ha-
bilitação em Bateria, Percussão
ou áreas afins

31/07/2015

23070.001825/2015-16 Regional Catalão 11/02/2015 a
27/02/2015

Catalão 01* 40h 3.137,45 Ciência da Computação Auxiliar Graduação em Ciência da Com-
putação ou áreas afins

31/07/2015

2 3 0 7 0 . 0 0 1 5 3 8 / 2 0 11 5 - 0 6 Faculdade de Artes
Vi s u a i s

11/02/2015 a
27/02/2015

Goiânia 01* 40h 3.390,58 Design Gráfico/ Materiais
e Tecnologias Gráficas,

Tipografia, Sinalização e
História do Design

Especialista Graduação em Design ou áreas
afins com Especialização em
Design, Arquitetura, Artes Vi-
suais ou áreas afins

31/12/2015

23070.001826/2015-52 Instituto de Patolo-
gia Tropical e Saúde

Pública

11/02/2015 a
27/02/2015

Goiânia 01 40h 3.972,50 Imunologia Assistente Mestrado em Ciências Biológi-
cas ou áreas afins com Disser-
tação defendida em Imunologia

31/07/2015

23070.001623/2015-66 Faculdade de
Educação

11/02/2015 a
27/02/2015

Goiânia 01 20h 2.581,24 Processos Psicossociais Assistente Graduação em Psicologia e Mes-
trado em Psicologia

31/12/2015

23070.001624/2015-19 Faculdade de
Educação

11/02/2015 a
27/02/2015

Goiânia 01 40h 3.972,50 Fundamentos Filosóficos
Sócio-Histórico da Edu-

cação/ Fundamentos Polí-
ticas Educacionais

Assistente Mestrado em Educação ou áreas
afins

31/12/2015

23070.001838/2015-87 Centro de Ensino e
Pesquisa Aplicada à

Educação

11/02/2015 a
02/03/2015

Goiânia 01 40h 3.137,45 Pedagogia Auxiliar Licenciatura em Pedagogia 31/12/2015

23070.001839/2015-21 Instituto de Estudos
Sócio-Ambientais

11/02/2015 a
27/02/2015

Goiânia 01* 20h 2.581,24 Geografia Humana/ De-
mografia Econômica, Po-
líticas Públicas, Prática

de Planejamento Territo-
rial e Elaboração de Pro-

jetos

Assistente Graduação em Geografia e Mes-
trado em Geografia

31/12/2015

*Uma das vagas reservada aos candidatos portadores de deficiência, conforme disposto no item 2.2 do Edital.
**Caso não haja candidato inscrito para qualquer área, após certificação do Diretor da respectiva Unidade responsável pelo processo seletivo e mediante autorização da PRODIRH, as inscrições poderão ser prorrogadas
por 10 (dez) dias úteis alterando, se necessário, para a Classe imediatamente inferior.
***Unidade Responsável pelo Processo Seletivo:
***Regional Catalão - REC/UFG
Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, nº 1.120 - Setor Universitário - Catalão - GO -CEP 75.704-020
Endereço Eletrônico: www.catalao.ufg.br - rh.cac.ufg@gmail.com
Telefones: (64) 3441 - 5336 - Horário de Atendimento: das 8:00 às 11:00 e das 14:00 às 17: 00 h
***Regional Jataí - REJ
Rua Riachuelo Nº. 1530 Setor Samuel Graham CEP: 75804-020 - Caixa Postal 03 - Jataí - GO
Fones: (64) 3606 - 8102 Fax: (64) 3606 - 8103 E-mail: rhcajufg@yahoo.com.br sítio: www.jatai.ufg.br,
Horário de atendimento: 08h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min
***Escola de Música e Artes Cênicas - EMAC
Campus II Samambaia -Goiânia - GO - Caixa Postal 131 - CEP: 74.001-70
Telefone: (62) 3521-1125 fax: (62) 3521-1175 - Endereço Eletrônico: www.musica.ufg.br
Horário de atendimento: 8:00 às 11:30hs e das 14:00 às 17:30hs
*** Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE
Campus Samambaia - Caixa Postal 131 - Telefone: (62) 3521-1026 / (62) 3521-1083 - Goiânia - Goiás
Endereço Eletrônico: www.cepae.ufg.br
***Faculdade de Educação - FE
Rua Delenda Resende de Melo (rua 235) S/nº setor Universitário CEP: 74.605-050
Endereço Eletrônico: www.fe.ufg.br - fé@fe.ufg.br - Telefone: (062) 3209 - 6212
Horário de Atendimento: Das 8:00 ás 12:00
***Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP
Campus I Colemar Natal e Silva Rua Delenda Resende de Melo (Rua 235) s/n esquina c/ 1º Avenida - Setor Universitário - Goiânia - GO CEP: 74605-050 fone: (62) 3209-6109 fax: (62) 3521-1839, e-mail:
rbrigel@iptsp.ufg.br -www.efkozlowski@yahoo.com.br, sítio: www.iptsp.ufg.br, horário de atendimento: das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h
***Instituto de Estudo Sócio-Ambientais - IESA
Campus Samambaia, Caixa Postal 131, CEP: 74001-970 - Goiânia-Goiás
Telefone: (62) 3521-1077
Endereço Eletrônico: WWW.iesa.ufg.br
***Faculdade de Artes Visuais - FAV
Campus II Samambaia - Goiânia - GO - Caixa Postal 131 - CEP: 74001-970
Telefone: (62) 3521-1241
Endereço Eletrônico: www.fav.ufg.br - marciabretones@ufg.br
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