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4.1.2 - Cópia do documento de identidade e C.P.F.;
4.1.3 - Uma foto 3x4 recente;
4.1.4 - Curriculum Vitae atualizado, apresentado na Plata-

forma Lattes (modelo CNPq) com documentos comprobatórios ou
suas fotocópias;

4.1.5 - O material comprobatório do item 4.1.4 deve ser
entregue ordenado, segmentado e numerado de acordo com a ordem
constante no Curriculum Vitae apresentado pelo candidato, nos ter-
mos definidos nas normas complementares;

4.1.6 - O Memorial, no caso dos candidatos à classe de
Professor Adjunto;

4.1.7 - No caso de dúvida da autenticidade de alguma cópia
de documento apresentado, o original deste poderá ser exigido pela
banca examinadora do concurso;

4.1.8 - A Ficha de Inscrição e o Termo de Compromisso de
concordância, obtidos no sítio da UFG, com todas as normas e cri-
térios definidos para este concurso público, preenchidos e assinados
pelo candidato;

4.1.8.1 - O valor da taxa de inscrição é de: R$ 147,00 (cento
e quarenta e sete reais) para a Classe de Adjunto, Nível I, em regime
de Dedicação Exclusiva e R$ 93,00 (noventa e três reais) para a
Classe de Assistente, Nível I, em regime de Dedicação Exclusiva e
deve ser recolhida através de GRU, obtida através do sítio da UFG
(www.ufg.br) no ato de inscrição ao concurso.

4.1.8.2 - O pagamento da GRU deverá ser efetivado pre-
ferencialmente no Banco do Brasil, dentro de suas condições de
funcionamento e normas do sistema bancário brasileiro, até a data
prevista para encerramento das inscrições.

4.1.8.3 - A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese
alguma, salvo em caso de cancelamento do concurso por conve-
niência da Administração, e o seu comprovante de pagamento deverá
ser entregue no ato de instalação do concurso.

4.1.8.4 - O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único
Para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico - ou que for
membro de família de baixa renda, nos termos do decreto nº. 6.593,
de 02 de outubro de 2008, arquivo constante na página www.pre-
sidencia.gov.br, poderá requerer isenção da taxa de inscrição.

4.1.8.4.1 - O candidato membro da família de baixa renda
deverá apresentar no ato da instalação do concurso a declaração de
atendimento desta condição.

4.1.8.5 - O candidato que pretende fazer uso do direito es-
tabelecido no item 4.1.8.4 terá 05 (cinco) dias corridos a partir do
início das inscrições para tal, requerendo a isenção da taxa de ins-
crição através do preenchimento do Número de Identificação Social
(NIS) na ficha de inscrição.

4.1.8.6 - A UFG divulgará através do seu sítio na internet
(www.ufg.br), se o candidato foi contemplado com esta isenção com
pelo menos 03 (três) dias de antecedência do encerramento das ins-
crições.

4.1.8.7 - O candidato que obtiver a isenção da taxa de ins-
crição deverá atender todos os demais itens constantes no presente
edital.

4.1.8.8 - O candidato, que requereu isenção da taxa de ins-
crição de acordo com este edital e não atendeu o disposto no decreto
6.593, deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição e atender os
demais itens do presente edital.

4.1.8.8.1 - O prazo para pagamento da taxa de inscrição para
os candidatos que não forem contemplados com a isenção é o mesmo
estabelecido no quadro do presente edital.

4.2 - O candidato ou seu representante legal com poderes
específicos constituídos através de procuração, que não entregar os
documentos constantes no item 4.1 deste edital, estará eliminado do
concurso;

4.3 - Após a homologação do resultado do concurso, a do-
cumentação entregue pelos candidatos ficará disponível para devo-
lução pelo prazo de trinta dias.

4.3.1 - Findo este prazo, e não sendo a documentação re-
tirada, a mesma será destinada para o que a Unidade Acadêmica
responsável pelo concurso julgar pertinente.

5 - Das vagas e inscrição de candidatos portadores de de-
ficiência aos concursos:

5.1 - Para efeito do que trata o Decreto nº 3.298 de
20/12/1999, a vaga destacada no Anexo I ficará reservada para aten-
der os candidatos portadores de deficiência no presente edital.

5.1.1 - Antes de efetuar a inscrição ao concurso, o candidato
portador de deficiência deverá certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos para a investidura no cargo para o qual pretende
concorrer, de acordo com o Anexo I do edital do respectivo concurso,
bem como se as atribuições relacionadas no item 2.5 do presente
edital são compatíveis com a deficiência de que é portador.

5.1.2 - Para concorrer à vaga, o candidato deverá informar o
tipo de deficiência de que é portador no ato de preenchimento da
ficha de inscrição.

5.1.3 - O candidato que se declarar portador de deficiência,
resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº 3.298 de
20/12/1999, concorrerá em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere à homologação de sua inscrição, ao
conteúdo das provas do concurso, à avaliação, aos critérios de apro-
vação, à nota mínima exigida, ao local, ao horário e às datas de
realizações das provas e demais exigências feitas para os demais
candidatos.

5.1.4 - O candidato que se declarar portador de deficiência
deverá indicar na sua ficha de inscrição esta condição e informar se
necessita de condições especiais, inclusive tempo adicional, para fazer
as provas, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do
Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, excluindo-se o atendimento
d o m i c i l i a r.

5.1.4.1 - Para atendimento das condições especiais, o can-
didato, além de atender o item 5.1.4, deverá indicar à Unidade Aca-
dêmica responsável pelo concurso estas condições através do en-
dereço constante no anexo I do edital do concurso.

5.1.4.2 - O candidato que, em razão da deficiência, necessitar
de tempo adicional para fazer as provas deverá entregar, durante a
Instalação do Concurso, a justificativa acompanhada do parecer do
médico especialista da área de sua deficiência.

5.2 - O candidato portador de deficiência deverá agendar
com a junta médica da UFG a realização de perícia médica, através
do telefone (62)3209-6227 ou se dirigir à Pró-Reitoria de Assuntos da
Comunidade Universitária-PROCOM, Av. das Nações Unidas - Praça
Universitária s/n - Goiânia-Goiás, no horário de 8h as 12h e de 14h
as 17h de segunda-feira a sexta-feira, excetuando feriados.

5.2.1 - O período para realização desta perícia médica é o
mesmo das inscrições para o concurso.

5.3 - O candidato deverá levar para a perícia o Laudo Mé-
dico original a que se refere o subitem 5.3.2, emitido por médico
especialista comprovando a sua deficiência.

5.3.1 - O Laudo Médico terá validade somente para este
concurso público e não será devolvido, assim como não serão for-
necidas cópias desse laudo.

5.3.2 - O Laudo Médico deverá ser emitido em formulário
impresso, obedecendo às seguintes exigências:

5.3.2.1 - constar o nome e o número do documento de
identificação do candidato, o nome, número do registro no Conselho
Regional de Medicina - CRM - e assinatura do médico responsável
pela emissão do laudo;

5.3.2.2 - descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência,
bem como a provável causa da mesma, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças
(CID 10);

5.3.2.3 - constar, quando for o caso, a necessidade de uso de
próteses ou adaptações;

5.3.2.4 - no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir
acompanhado do original do exame de audiometria recente, realizado
até 06(seis) meses anteriores ao último dia das inscrições;

5.3.2.5 - no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir
acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO (am-
bos os olhos), patologia e campo visual recente, realizado até 06(seis)
meses anteriores ao último dia das inscrições.

5.4 - O candidato que não comparecer à perícia médica ou
não se enquadrar no disposto do artigo 4º e seus incisos, do Decreto
no 3.298/99 e suas alterações posteriores, concorrerá em igualdade de
condições com os demais candidatos.

5.5 - Os demais documentos exigidos para o concurso de-
verão ser entregues no ato de instalação do concurso.

5.6 - O candidato portador de deficiência, aprovado em todas
as etapas do concurso, não poderá utilizar-se desta para justificar
mudança de função, readaptação ou aposentadoria, após sua nomea-
ção.

5.7 - A vaga definida no subitem 5.1 que não for provida por
falta de candidatos portadores de deficiência inscritos no concurso ou
por candidatos portadores de deficiência aprovados será preenchida
pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação
por cargo/área.

6 - As provas para o concurso estão definidas pela Resolução
Conjunta CONSUNI/CEPEC-UFG n° 01R/2007 e pelo Decreto nº
6944 de 21/08/2009.

6.1 - As provas didáticas e as defesas de memorial serão
gravadas para efeito de registro e avaliação.

6.2 - A prova de títulos será realizada em etapa posterior à
prova escrita.

7 - O arquivo da Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC-
UFG n° 01R/2007 encontra-se no sítio da UFG (www.ufg.br).

8 - Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das
Fundações Públicas, previsto na Lei nº. 8.112, de 11/12/1990.

9 - Do recurso
9.1 - Poderá ser formalizado recurso ao Conselho Diretor da

Unidade Acadêmica diretamente responsável pelo concurso nas qua-
renta e oito horas após a proclamação do resultado.

9.2 - Os recursos porventura interpostos deverão ser julgados
pelo Conselho Diretor da Unidade diretamente interessada em até
cinco dias após o término do prazo estabelecido.

10 - Da nomeação e posse
10.1 - O candidato aprovado e classificado no concurso pú-

blico, na forma estabelecida neste Edital, será nomeado, obedecida a
ordem de classificação, mediante portaria expedida pelo Reitor, pu-
blicada no Diário Oficial da União;

10.1.1- O número máximo de candidatos aprovados nos con-
cursos de que trata o presente edital encontra-se definido no Anexo
I.

10.1.2 - Os candidatos não classificados no número máximo
de aprovados de que trata o item 10.1.1, ainda que tenham atingido a
nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso pú-
blico.

10.1.3 - Nenhum dos candidatos empatados na última clas-
sificação de aprovados serão considerados reprovados nos termos dos
itens 10.1.1 e 10.1.2.

10.1.4 - No caso de a prova ser eliminatória, serão aplicados
os critérios previstos nas normas complementares com a eliminação
dos candidatos que não obtiverem a nota mínima e/ou não restarem
aprovados dentro da ordem da classificação mínima fixadas nas nor-
mas complementares.

10.2 - Para ser empossado, o candidato deverá preencher os
seguintes requisitos:

10.2.1 - Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com
visto nos termos da legislação vigente;

10.2.2 - Ter idade mínima de 18 anos completos na data da
posse;

10.2.3 - Estar em dia com as obrigações eleitorais;
10.2.4 - Estar quite com as obrigações militares, no caso de

candidatos do sexo masculino;
10.2.5 - Possuir a formação exigida para o concurso e de-

mais exigências de habilitação para o exercício do cargo.
10.3 - O candidato aprovado deverá apresentar, no momento

da posse, os documentos constantes do Anexo II, parte integrante do
presente Edital, que se encontra disponível no sítio da UFG
( w w w. u f g . b r ) .

10.4 - Outras exigências previstas em lei poderão ser so-
licitadas.

10.5 - Somente poderá ser empossado o candidato aprovado
que for julgado apto para o cargo, física e mentalmente, pela Junta
Médica da UFG.

11 - O candidato nomeado será convocado para a posse, que
deverá ocorrer no prazo improrrogável de trinta dias contados da
publicação do ato de nomeação no Diário Oficial da União.

11.1 - O candidato que não tomar posse no prazo estipulado
terá o seu ato de nomeação tornado sem efeito.

12 - A nomeação do candidato ocorrerá dentro do número de
vagas fixadas no Anexo I deste Edital, ressalvada a hipótese de
ampliação do número de vagas e autorização para provimento pelos
órgãos competentes.

13 - O Concurso terá validade de um ano, com possibilidade
de prorrogação por mais um ano, contada a partir da data de pu-
blicação da homologação.

14 - O provimento do cargo objeto deste Edital será rea-
lizado de acordo com a legislação em vigor.

15 - O Concurso será supervisionado pelo Departamento do Pes-
soal e Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos da UFG.

ERIBERTO FRANCISCO BEVILÁQUA MARIN

ANEXO I

NÚMERO DO PRO-
CESSO

VA G A S N.º MÁXIMO DE
C A N D I D ATO S
A P R O VA D O S

CLASSE REGIME DE
TRABALHO

LOCAL DE
AT U A Ç Ã O

ÁREA DO CON-
CURSO

FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO PERÍODO DE
INSCRIÇÃO

REMUNERAÇÃO
MENSAL

UNIDADE ACA-
DÊMICA RES-

PONSÁVEL
**

2 3 0 7 0 . 0 0 8 2 9 3 / 2 0 11 - 1 4 01* 05 Assistente DE Jataí Matemática Graduação em Matemática (Bacharelado ou Licenciatura) ou Física (Bacharelado ou Licenciatura)
ou Estatística ou áreas da Computação e Mestrado em Matemática Aplicada ou Estatística

13/06/2011 a
1 2 / 0 7 / 2 0 11

R$ 4.651,59 (quatro
mil seiscentos e cin-
quenta e um reais e

cinqüenta e nove cen-
tavos)

CAJ

2 3 0 7 0 . 0 1 0 6 1 6 / 2 0 11 - 2 1 01 05 Assistente DE Jataí Psicologia da Saú-
de e Hospitalar

Graduação em Psicologia e Mestrado em Psicologia ou áreas afins 13/06/2011 a
1 2 / 0 7 / 2 0 11

R$ 4.651,59 (quatro
mil seiscentos e cin-
quenta e um reais e

cinqüenta e nove cen-
tavos)

CAJ
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