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EDITAL Nº 06 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO CARGO EFETIVO DE PROFESSO DO 

MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

O Reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, e em conformidade com a Lei nº 8.112/1990, Lei nº 12.772/2012, alterada pela Lei nº 12.863/2013, 
Lei nº 12.990 de 09 de junho de 2014, Instrução Normativa nº 02 de 27 de agosto de 2019, Decreto nº 9.739, de 
28 de março de 2019, Decreto nº 9.508 de 24 de setembro de 2018, Resolução nº 222/2018/CONSEPE/Unifesspa 
e suas alterações e nas demais legislações aplicáveis vigentes, torna pública a abertura de inscrições e estabelece 
as normas para realização de Concursos Públicos de Provas e Títulos para o cargo de Professor da Carreira do 
Magistério Superior do quadro permanente da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), 
destinado ao provimento de 12 (doze) vagas, conforme estabelecidas no Anexo I deste edital.  
 

1.DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

1.1. Os Concursos Públicos serão regidos por este edital, seus anexos e posteriores alterações, caso existam.  

1.2. A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PROGEP) será responsável pela coordenação dos 

concursos, no que diz respeito à publicação deste edital, de outros editais e avisos relacionados aos concursos e 

à divulgação dos resultados parciais e finais no endereço eletrônico: http://concurso.unifesspa.edu.br.  

1.3. Os critérios para realização dos concursos constam na Resolução nº 222, de 27 de setembro de 2018 do 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), que regulamenta os Concursos Públicos de Provas 

e Títulos para a seleção de Professor do Magistério Superior no âmbito da Universidade Federal do Sul e Sudeste 

do Pará (Unifesspa). 

1.4. Será de responsabilidade de cada Unidade Acadêmica, zelar pela realização dos concursos, providenciando a 

composição das Comissões Examinadoras, e os equipamentos e/ou materiais didáticos necessários a cada prova.  

1.5. Os concursos, conforme constam no Anexo I deste edital, abrirão inscrição para a Classe de Adjunto A. 

1.6. Os diplomas e/ou certificados dos títulos apresentados deverão satisfazer as seguintes exigências: 

a) terem sido obtidos em Instituições de ensino devidamente credenciadas pelo MEC. 

b) quando expedidos por instituições de ensino estrangeiras, os diplomas de graduação deverão ser revalidados 

e os de pós-graduação reconhecidos por universidades brasileiras credenciadas pelo MEC. 

1.7. As provas dos concursos serão realizadas em Marabá ou nas Unidades para onde as vagas estão sendo 

destinadas, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) em local a ser indicado juntamente com 

o cronograma de atividades que será disponibilizado no endereço eletrônico: http://concurso.unifesspa.edu.br 

em data constante no calendário do concurso, conforme Anexo III deste edital. 

1.8. Para acesso dos candidatos aos locais de aplicação das provas, será exigida a apresentação de documento 

original de identidade, conforme item 10.3. 

1.9. Os concursos regidos por este edital serão realizados para o preenchimento de vagas para o Campus de 

Marabá, com lotação no Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), Instituto de Ciências Humanas (ICH), 

Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas (IESB) e para os Campis de Xinguara-Instituto de Estudos do Trópico 

Úmidos (IETU), São Félix do Xingu-Instituto de Estudos do Xingu (IEX), Rondon do Pará-Instituto de Ciências 

Sociais Aplicadas (ICSA) e Santana do Araguaia-Instituto de Engenharias do Araguaia (IEA). 

1.10. Os candidatos, no momento da inscrição, farão opção pelas áreas dos concursos a que desejam concorrer.  

1.11. A distribuição das vagas, o regime de trabalho, o perfil exigido para o candidato e a classe à qual se destinam 

os concursos encontram-se discriminados no Anexo I deste edital; os pontos para sorteio das provas escrita e, 

didática encontram-se no Anexo II, o calendário do concurso, encontra-se no Anexo III e as ponderações de cada 

prova nas Resoluções das respectivas Unidades, que encontram-se publicados no endereço eletrônico: 

http://concurso.unifesspa.edu.br.  
 

2. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

 
2.1. Poderá requerer isenção de pagamento da taxa de inscrição, nos termos do Decreto nº 6.593, de 02 de 
outubro de 2008, publicada no DOU de 03 de outubro de 2008, e da Lei n° 13.656, de 30 de abril de 2018, 
publicada no DOU de 02 de maio de 2018, o candidato que:  

http://concurso.unifesspa.edu.br/
http://concurso.unifesspa.edu.br/
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a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o 
Decreto n° 6.135 de 26 de junho de 2007, publicado no DOU de 27 de junho de 2007;  
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007;  
c) pertença 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;  
d) for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei n° 13.656, 
de 30 de abril de 2018.  
2.2. O candidato pleiteante à isenção da taxa nos termos o Decreto nº 6.593, de 02 de outubro de 2008 deverá 
requerer a isenção através do formulário de inscrição, onde deverá ser informando o NIS (Número de 
Identificação Social) atribuído pelo CadÚnico no período compreendido entre às 8h:00min do dia 22 de dezembro 
de 2020 até às 23h:59min do dia 22 de janeiro de 2021.  
2.3. O candidato pleiteante à isenção da taxa de inscrição nos termos da Lei n° 13.656, de 30 de abril de 2018 
deverá requerer a isenção através do formulário de inscrição, no período compreendido entre às 8h:00min do 
dia 22 de dezembro de 2020 até às 23h:59min do dia 22 de janeiro de 2021, e ainda dentro do mesmo período, 
encaminhar para o endereço de e-mail concurso@unifesspa.edu.br declaração emitida junto à entidade 
reconhecida pelo Ministério da Saúde de que está devidamente cadastrado como doador de medula óssea.  
2.4. Será desconsiderada a inscrição com isenção de taxa do candidato que omitir informações e/ou torná-las 
inverídicas, fraudar e/ou falsificar informação.  
2.5. A relação de candidatos contemplados com a isenção da taxa de inscrição será divulgada no dia 25 de janeiro 
de 2021.  
2.6. O candidato que pleitear isenção da taxa de inscrição e não obtiver a concessão do benefício, se desejar 

participar do concurso, deverá efetivar sua inscrição efetuando o pagamento da taxa, até a data do vencimento 

de seu boleto bancário. 
 

3. DA INSCRIÇÃO   
 

3.1. As inscrições aos concursos serão realizadas exclusivamente via Internet, observado o horário de Marabá-

PA, no endereço eletrônico: http://concurso.unifesspa.edu.br no período compreendido entre 22 de dezembro 

de 2020 e 22 de fevereiro de 2021.  

3.2. Não serão admitidas inscrições via fax e/ou correio eletrônico, ou fora do prazo determinado.  

3.3. Os candidatos deverão acessar o endereço eletrônico: http://concurso.unifesspa.edu.br e seguir 

rigorosamente todas as instruções ali contidas. Nesse endereço, os candidatos encontrarão o edital do concurso 

e seus anexos, além do requerimento de inscrição e do boleto bancário em forma de arquivo eletrônico para 

pagamento. 

3.4. O formulário de inscrição deverá ser preenchido na íntegra e com toda atenção, de modo que nele constem 

informações exatas e verídicas, sob pena de cancelamento da inscrição. 

3.5. Após o preenchimento do formulário online, o candidato deverá:  

a) efetuar o pagamento da taxa de inscrição;  

b) cadastrar e/ou atualizar o Currículo na Plataforma Lattes. 

3.6. O valor da Taxa de Inscrição será de R$ 120,00 (cento e vinte reais); 

3.7. A efetivação da inscrição somente dar-se-á após a comprovação do pagamento da taxa; 

3.8. É de responsabilidade do próprio candidato verificar e confirmar se seu pagamento foi processado. 

3.9. A Unifesspa se exime de qualquer responsabilidade sobre as inscrições não recebidas por motivo de falha 

técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 

outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
 

4. DA HOMOLOGAÇÃO   
 

4.1. A homologação das inscrições será feita mediante comprovação do pagamento da taxa de inscrição e análise 

do Currículo cadastrado na Plataforma Lattes.  

http://concurso.unifesspa.edu.br/
http://concurso.unifesspa.edu.br/
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4.2. A Unifesspa disponibilizará no endereço eletrônico http://concurso.unifesspa.edu.br de acordo com a data 

disponibilizada no calendário do concurso, constante no Anexo III deste edital, a relação de candidatos com 

inscrição homologada em cada área do concurso.  

4.3. O deferimento da inscrição não exime o candidato que venha a ser aprovado e nomeado, da obrigação de 

apresentar, no momento da posse, os comprovantes definitivos da formação exigida, sem a qual perderá 

irrevogavelmente e automaticamente o direito de ser empossado no cargo. 
 

5. DA COMISSÃO EXAMINADORA  
 

5.1. As Comissões Examinadoras serão compostas de acordo com o disposto nos artigos 10, 11 e 12, da Resolução 

nº 222, de 27 de setembro de 2018 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

5.2. A divulgação dos membros das Comissões Examinadoras ocorrerá conforme data definida do calendário do 

concurso, constante no Anexo III deste edital.  

5.3. As competências da Banca Examinadora são estabelecidas no artigo 11, da Resolução nº 222, de 27 de 

setembro de 2018 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 
 

6. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)  
 

6.1. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 

4º, do Decreto nº 3.298/1999. 

6.2. Em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 5º, da Lei nº 8.112/1990, bem como ao Decreto nº 9.508 de 

24 de setembro de 2018, ficam reservadas para as pessoas com deficiência 5% (cinco por cento) das vagas 

oferecidas no Anexo I desse edital. 

6.3. Aos candidatos com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo inciso 

VIII, do artigo 37, da Constituição Federal/1988, pela Lei nº 7.853/1989, pela, Lei nº 13.146 de 06 de julho de 

2015, pelo Decreto nº 9.508 de 24 de setembro de 2018 e pelo Decreto nº 3.298/1999 é assegurado o direito de 

inscrição para os cargos em concurso público, cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência.  

6.4. O candidato com deficiência deverá declarar, no formulário de inscrição à vaga reservada, que deseja 

concorrer na condição de pessoa com deficiência.  

6.5. O candidato que não optar, no ato da inscrição, por concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, 

mesmo que atenda as exigências para participar dessa forma de ingresso, concorrerá apenas às vagas de ampla 

concorrência.  

6.6. Em conformidade ao calendário do concurso constante no Anexo III deste edital, será divulgada a relação de 

candidatos, com inscrição homologada, para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

6.7.As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº 9.508 de 24 de 

setembro de 2018, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se 

refere aos requisitos para a área; ao conteúdo das provas; à avaliação e aos critérios de aprovação; ao dia, horário 

e ao local de aplicação das provas; à nota mínima exigida para aprovação conforme disposições do Decreto nº 

9.739, de 28 de março de 2019.  

6.8.Os candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência, e que forem aprovados no concurso, serão 

convocados em data e horário definidos em edital específico divulgado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e 

Gestão de Pessoas (PROGEP), na página do concurso, a se submeterem à Junta Médica Oficial da Unifesspa para 

o fim de verificar se a sua deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e incisos do Decreto nº 3.298/1999. 

6.9. O candidato que não comparecer perante a Junta Médica Oficial ou que não for considerado pessoa com 

deficiência pela Junta Médica, perderá o direito de concorrer à vaga reservada, entretanto continuará a concorrer 

às vagas de ampla concorrência. 

6.10. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato com deficiência à avaliação que trata o subitem 6.8.  

6.11. A nomeação dos aprovados no concurso público deverá obedecer à ordem de classificação, observados os 
critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação de ampla concorrência e da reserva para as 
pessoas com deficiência. 
6.12. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão 

de aposentadoria.  

http://concurso.unifesspa.edu.br/
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6.13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos que atendam às exigências legais ou 

mesmo por reprovação neste concurso serão preenchidas pelos concorrentes às vagas de ampla concorrência, 

observada a ordem de classificação.  
 

7. DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS  
 

7.1.Em cumprimento à Lei nº 12.990/2014 ficam reservadas aos candidatos que se autodeclararam pretos ou 

pardos 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas, na forma definida no Anexo I desse edital. 

7.2. O candidato interessado, deverá no ato da inscrição às vagas reservadas, declarar que deseja concorrer na 

condição de pessoa preta ou parda, conforme quesito de cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE).  

7.3. O candidato que não optar, no ato da inscrição, por concorrer às vagas reservadas à candidatos preto e pardo, 

mesmo que atenda as exigências para participar dessa forma de ingresso, concorrerá apenas às vagas de ampla 

concorrência.  

7.4. Em conformidade ao calendário do concurso, constante no Anexo III deste edital, será divulgada a relação 

de candidatos, com inscrição homologada, para concorrer às vagas reservadas às pessoas pretas e pardas.  

7.5. Ressalvadas as disposições especiais previstas na Lei Federal nº 12.990/2014, os candidatos inscritos em vaga 

reservada a candidato negro, autodeclarado preto ou pardo, participarão do concurso em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que se refere aos requisitos para a área; ao conteúdo das provas; à avaliação e aos 

critérios de aprovação; ao dia, horário e ao local de aplicação das provas; à nota mínima exigida para aprovação 

conforme disposições do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019.  

7.6. Os candidatos que se autodeclararem pessoa preta ou parda, e que forem aprovados no concurso, serão 

convocados em data e horário definidos em edital específico divulgado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e 

Gestão de Pessoas (PROGEP), na página do concurso, para apresentar-se junto à Comissão de validação de 

autodeclaração etnicorracial, para o procedimento de heteroidentificação, nos termos da Portaria Normativa nº 

4 de 06 de abril de 2018, para validação da sua condição de pessoa preta ou parda.  

7.7. O candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação ou que não tiver sua 
autodeclaração validada, será eliminado do concurso público. 
7.8. A nomeação dos aprovados no concurso público deverá obedecer à ordem de classificação, observados os 

critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação de ampla concorrência e da reserva para as 

pessoas pretas e pardas. 

7.9. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos que atendam às exigências legais ou 

mesmo por reprovação neste concurso serão preenchidas pelos concorrentes às vagas de ampla concorrência, 

observada a ordem de classificação.  
 

8. DAS CONDIÇÕES DIFERENCIADAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA  
 

8.1. Ao candidato com deficiência – auditiva, física, mental e visual – é assegurado o direito a condições especiais 

para prova escrita. Tais condições não incluem atendimento domiciliar, hospitalar ou transporte.  

8.2. O atendimento diferenciado consistirá em: fiscal ledor/transcritor; intérprete de LIBRAS, prova ampliada; 

acesso à mesa para cadeirante; ensalamento térreo; tempo adicional de uma hora para a realização da prova 

escrita; espaço para amamentação.  

8.3. Somente será concedido o atendimento diferenciado àqueles candidatos que cumprirem o estabelecido 

neste edital, observando-se os critérios de viabilidade e razoabilidade.  

8.4. O candidato que necessitar de atendimento diferenciado deverá, no período de inscrições:  

a)  preencher o requerimento de atendimento diferenciado, disponibilizado na página do concurso; 

b) enviar o requerimento de atendimento diferenciado devidamente preenchido, e digitalizado pelo e-mail: 

concurso@unifesspa.edu.br juntamente com o original ou cópia autenticada de laudo médico comprovando a 

deficiência, emitido por especialista na área da sua deficiência nos últimos 12 meses, contados até a data da 

inscrição, obedecendo às seguintes exigências: 

a) constar o nome e o número do documento oficial de identificação com foto do candidato;  
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b) constar o nome, o número do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e assinatura do médico 

responsável pelo laudo;  

c) descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência, bem como a sua causa provável, com expressa referência 

ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID);  

d) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de próteses ou adaptações.  

8.5. O laudo médico valerá somente para este certame, não podendo ser devolvido.  

8.6. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova escrita deverá 

encaminhar, através do endereço de e-mail concurso@unifesspa.edu.br: 

a) requerimento de atendimento diferenciado devidamente preenchido disponível na página do concurso.  

b) Cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento da criança. 

8.7. A candidata lactante deverá levar, no dia da prova escrita, um acompanhante adulto que ficará em sala 

reservada e será o responsável pela guarda da criança.  

8.8. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização 

da prova.  

8.9. A Unifesspa não disponibilizará acompanhante para guarda de criança.  

8.10. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da 

sala de prova, acompanhada de uma fiscal; contudo, nesse caso, o tempo de prova não será estendido.  

8.11. No momento da amamentação, ficarão presentes somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, 

sendo vedada a permanência do acompanhante.  

8.12. O candidato que, por impedimento grave de saúde verificado na véspera da prova escrita, necessitar realizá-

la em condições especiais deverá solicitar ao coordenador do local de aplicação, mediante apresentação do 

atestado médico, original e cópia, comprobatório de sua condição. 
 

9. DA REMUNERAÇÃO  
 

9.1. O ingresso na Carreira do Magistério Superior far-se-á no nível inicial da classe A, e receberá a RT 

(Retribuição por Titulação), conforme previstos na Lei nº 12.772/2012 alterada pela Lei 12.863/2013, 

conforme o quadro a seguir:  

 

Quadro nº 1 

CLASSE REGIME  DENOMINAÇÃO TITULAÇÃO VENCIMENTO  RT* TOTAL  

A DE Adjunto A Doutor R$ 4.472,64 R$ 5.143.54 R$ 9.616,18 

* Vigência a partir de agosto de 2019 
 
9.2. Os valores vigentes para o Auxílio-Alimentação são os seguintes:  R$ 458,00  
9.3. O professor submetido ao regime de dedicação exclusiva fica obrigado a prestar 40 (quarenta) horas 
semanais de trabalho, em dois turnos diários completos, e estará impedido de exercer outra atividade 
remunerada pública ou privada, conforme legislação. 
9.4. A jornada de trabalho poderá ser distribuída nos turnos diurno e noturno, conforme necessidade e 
regulamentações próprias da Unifesspa. 
9.5. As atividades referentes à jornada de trabalho serão desenvolvidas nas unidades de acadêmicas da Unifesspa. 
 

10. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS  
 

10.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as informações referentes às provas deste 
concurso.  
10.2. As provas terão início no horário previsto conforme cronograma de atividades que será divulgado em data 
constante no Anexo III deste edital, devendo os candidatos comparecer ao local de prova com, pelo menos, 30 
minutos de antecedência.  
10.3. Somente serão admitidos na sala de aplicação das provas os candidatos que estiverem portando documento 
oficial de identificação original com foto que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 
Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como, por exemplo, as 
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da OAB, CREA, CRM, CRC, etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; e 
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/1997).  
10.4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato.  
10.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, o documento oficial 
de identificação original com foto, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial (BO), expedido no máximo 30 (trinta) dias de antecedência da data da 
prova, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinatura em formulário 
próprio. Caso contrário, não poderá fazer a prova.  
10.6. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento oficial de identificação original 
com foto apresente dúvidas relativas à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento.  
10.7. No horário reservado às provas, está incluído o tempo destinado à transcrição da produção escrita na folha 
de prova oficial, no caso da prova escrita e, o tempo de montagem dos equipamentos, no caso da prova didática.  
10.8. A Unifesspa se reserva o direito de atrasar o horário de início das provas a critério da Comissão Examinadora 
e da PROGEP, por motivos fortuitos ou de força maior, sem prejuízo do tempo total de prova.  
10.9. Não haverá segunda convocação ou repetição de prova. Os candidatos não poderão alegar quaisquer 
desconhecimentos sobre a realização das provas como justificativa de sua ausência.  
10.10. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e 
resultará em sua eliminação deste concurso.  
 

11. DAS PROVAS   
 

11.1. O Concurso constará de duas etapas, sendo a primeira de caráter eliminatório e a segunda de caráter 

classificatório: 

 

11.2. PRIMEIRA ETAPA - DE CARÁTER ELIMINATÓRIO: 

a) Prova Escrita, com leitura coletiva; 

b) Prova Didática; 

c) Memorial; 

 

11.3. SEGUNDA ETAPA - DE CARÁTER CLASSIFICATÓRIO: 

a) Julgamento de Títulos. 

 

11.4. PROVA ESCRITA: 

11.4.1. A Prova Escrita será obrigatoriamente dissertativa. 

11.4.2. A prova escrita versará sobre os itens constantes no Anexo II deste Edital a serem sorteados com horário 

e local estabelecido e na presença de todos os candidatos. 

11.4.3. A prova escrita destina-se à avaliação tanto da capacidade do candidato em expor conhecimentos de 

maneira clara e organizada, quanto à extensão, atualização e profundidade de seus conhecimentos e terá a 

duração máxima de 4 (quatro) horas. A prova será realizada imediatamente após o sorteio do item. 

11.4.4. A leitura e o julgamento da Prova Escrita serão realizados conforme cronograma pré-estabelecido  

11.4.5. A ordem da leitura da prova escrita será feita por meio de sorteio entre os candidatos; 

11.4.6. O não comparecimento do candidato no horário e local estabelecidos para o sorteio do tema e leitura das 

provas implicará a eliminação automática do candidato faltoso; 

11.4.7. Durante a leitura não poderá ocorrer nenhuma correção ou acréscimo no que foi anteriormente redigido 

pelos candidatos; 

11.4.8. A avaliação da Prova Escrita será realizada de acordo com os itens a seguir, sendo que a valoração a ser 

conferida a cada um deles ficará a cargo da Unidade, estabelecida em Resolução específica. 

a) Forma: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão; 

b) Conteúdo e desenvolvimento do tema: organização, coerência, clareza de ideias, extensão, atualização e 

profundidade; 

c) Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e correção gramatical 
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11.5. PROVA DIDÁTICA: 

11.5.1. A prova didática, realizada em sessão pública, consistirá na apresentação oral pelos candidatos, de um 

item, sorteado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, da lista contida no Anexo II deste Edital, na 

presença de todos os candidatos. 

11.5.2. Na impossibilidade de todos os candidatos realizarem a prova no mesmo dia, um novo sorteio será 

realizado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência de cada dia de prova. 

11.5.3. Ao iniciar a prova, o candidato fornecerá, a cada um, dos integrantes da Comissão Examinadora o 

respectivo plano de aula. A Prova Didática, realizada necessariamente em sessão pública, terá duração mínima 

de 30 (trinta) e máxima de 50 (cinquenta) minutos. 

11.5.4. O candidato poderá utilizar na prova quaisquer recursos didáticos por ele julgados necessários. No caso 

de equipamentos, estes deverão ser solicitados à Comissão Examinadora com antecedência mínima de 12 (doze) 

horas, em relação ao início da prova, os quais estarão à sua disposição, desde que disponíveis na Instituição; 

11.5.5. Todos os candidatos deverão estar presentes no local e horário determinado para início da prova, não 

sendo permitido a nenhum candidato assistir a prova dos demais concorrentes; 

11.5.6. A ordem de realização da Prova Didática pelos candidatos será elaborada por sorteio. Na ausência de um 

candidato, a Comissão Examinadora chamará, para prestar a Prova Didática, o candidato imediatamente seguinte 

na ordem de realização. 

11.5.7. A prova didática será gravada para efeito legal, de registro e avaliação; 

11.5.8. A avaliação da Prova didática será realizada de acordo com os critérios e pontuações que constam na 

Resolução de cada Unidade: 

 

11.6. PROVA DE MEMORIAL 

11.6.1. Do conteúdo 

O memorial, apresentado em 3 (três) vias, deverá conter de forma discursiva, cronológica e circunstanciada a 

descrição e a análise das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo candidato, incluindo sua 

produção científica, e de outras atividades individuais ou em equipe, relacionadas à área de conhecimento em 

exame, e plano de atuação profissional para o triênio na área do concurso, estabelecendo os pressupostos 

teóricos dessa atuação, as ações a serem realizadas, os resultados esperados, identificando seus possíveis 

desdobramentos e consequências. 

11.6.2. Da defesa 

11.6.2.1. Defesa do memorial: Será realizada em sessão pública, vedada a participação dos demais candidatos 

inscritos no mesmo concurso e gravada, para efeito legal, de registro e avaliação. 

11.6.2.2. A defesa do memorial constará de apresentação com duração máxima de 30 (trinta) minutos. O tempo 

para arguição e resposta ao Memorial será definido pela Comissão Examinadora.  

11.6.2.3. A avaliação da prova de memorial será realizada de acordo com os itens a seguir:  

a) domínio dos temas e ideias que tenham dado sustentação ao memorial, atentando, de modo especial, para a 

sua pertinência em relação à área de conhecimento do Concurso; 

b) consistência teórica, formativa e prática; 

c) extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área específica do Concurso; 

d) pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas; 

e) dados da carreira do candidato que revelem liderança acadêmica e científica; 

f) participação do candidato em Programas de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como em atividade de 

administração universitária; 

g) participação do candidato em outras atividades, individuais ou em equipe, relacionadas a área de 

conhecimento em exame; 

11.3.3. A tabela de valoração da prova de memorial consta na Resolução de cada Unidade, que será 

disponibilizada no endereço eletrônico: http://concurso.unifesspa.edu.br. 

 

11.7. PROVA DE TÍTULOS: 

11.7.1. O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do Curriculum Vitae e quando do seu 

julgamento e avaliação, a Comissão Examinadora considerará e pontuará, desde que devidamente comprovados, 

os seguintes grupos de atividades: 

http://concurso.unifesspa.edu.br/
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a) Grupo I - Formação Acadêmica; 

b) Grupo II - Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural; 

c) Grupo III - Atividades Didáticas; 

d) Grupo IV - Atividades Técnico-Profissionais e Administrativas 

11.7.2. A tabela de valoração da prova de títulos consta na Resolução de cada Unidade, que será disponibilizada 

no endereço eletrônico: http://concurso.unifesspa.edu.br. 
 

12. DOS DOCUMENTOS PARA AS PROVAS DE MEMORIAL E PROVA DE TÍTULOS  
 

12.1. DOCUMENTOS A SER ENTREGUES PARA A PROVA DE MEMORIAL 

 

a) memorial impresso em 3 (três) vias 
 

12.2. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA A PROVA DE TÍTULOS 

 

a) Curriculum no modelo da plataforma Lattes, impresso em 3 vias, sendo que uma das vias deverá ser 

acompanhada da documentação comprobatória com cópias e originais para simples conferência. 

 

12.3. Os documentos deverão ser entregues na Unidade proponente do concurso conforme local a ser informado 

no cronograma de atividades que será disponibilizado no endereço eletrônico: http://concurso.unifesspa.edu.br.  

12.4. Os documentos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora, contendo a identificação do candidato, 

o número do edital e a área do concurso a que está concorrendo.  
 

13. DATA PROVÁVEL DE INÍCIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS   
 

13.1. As provas poderão ser realizadas a partir de 22/04/2021.  

13.2. O cronograma de atividades definitivo e os locais de realização das provas para cada área dos concursos 

serão disponibilizados no endereço eletrônico: http://concurso.unifesspa.edu.br. 

13.3. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para qualquer uma das provas. 

13.4. O resultado final do concurso será divulgado em até cinco dias úteis após a realização da última prova e será 

homologado pelo Órgão Colegiado da Unidade e divulgado no endereço eletrônico: 

http://concurso.unifesspa.edu.br 
 

14. DA AVALIAÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
 

14.1. A avaliação das provas e a classificação obedecerão aos critérios estabelecidos na Resolução nº 222/2018- 

CONSEPE/Unifesspa e suas alterações, ao Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019 e às Resoluções de cada 

Unidade acadêmica. 

14.2. Os Examinadores deverão atribuir a cada candidato uma pontuação para o exame de títulos e em cada 

prova em escala numérica que varia de 0 a 10. 

14.3. A pontuação do candidato em cada prova da primeira etapa será a média aritmética simples dos pontos a 

ele atribuídos por cada um dos examinadores, considerada 1 (uma) casa decimal. 

14.4. Participará das provas de caráter classificatório somente o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 

(cinco) em cada prova de caráter eliminatório.  

14.5. O resultado das Etapas será disponibilizado via Internet pelo órgão responsável pelos concursos públicos na 

Unifesspa e nos quadros de avisos da Unidade responsável pelo Concurso. 

14.6. Será aprovado no Concurso o candidato que obtiver na Primeira Etapa média aritmética simples igual ou 

superior a 7 (sete), calculada a partir da média obtida nas provas escrita; prova didática; prova prática, se houver, 

e prova de memorial e a classificação final dos candidatos será em ordem decrescente de pontuação, de acordo 

com o limite estabelecido pelo Art. 16 do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019. 

14.7. Em caso de empate, a Comissão Examinadora utilizará sucessivamente os critérios de desempate, conforme 

Resolução Resolução nº 222, de 27 de setembro de 2018. 

http://concurso.unifesspa.edu.br/
http://concurso.unifesspa.edu.br/
http://concurso.unifesspa.edu.br/
http://concurso.unifesspa.edu.br/
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14.8. Os candidatos não classificados dentro do número máximo de aprovados de que trata o Anexo II, do Decreto 

nº 9.739, de 28 de março de 2019, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados 

no concurso público. 

14.9. Nenhum dos candidatos com notas e pontuações empatados na última classificação de aprovados serão 

considerados reprovados nos termos do Art. 16 do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019.  

14.10. Os critérios de desempate serão norteados pelo Artigo nº 62 da Resolução nº 222 de 27 de setembro de 

2018 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE).  
    

15. DOS RECURSOS  
 

15.1.Serão aceitos recursos após a divulgação das seguintes etapas: 

a) da homologação das inscrições, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de divulgação do resultado; 

b) do resultado final de cada etapa do concurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de divulgação do 

resultado; 

c) do resultado final do concurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da data da sua divulgação. 

15.2. Os recursos deverão ser anexados em formato PDF em campo específico para upload no endereço 

eletrônico http://concurso.unifesspa.edu.br na área de acesso pessoal do candidato.  

15.3. Os recursos interpostos serão encaminhados, em primeira instância, ao Órgão Colegiado da Unidade 

interessada, ouvida a Comissão Examinadora e, em segunda instância, ao CONSEPE, no prazo de 2 (dois) dias úteis 

consecutivos entre cada instância recorrida. 

15.4. Não serão aceitos recursos via fax nem correio eletrônico. 

15.5. Não serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 

15.6. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito; 

15.7. O recurso deverá ser interposto e assinado pelo próprio candidato ou por meio de seu procurador 

legalmente constituído, indicando, com clareza, objetivos, razões, fatos e circunstâncias justificadoras da 

inconformidade do interessado, indicando nº do edital e área do concurso para a qual concorre. 

15.8. A homologação do resultado final do concurso somente se efetivará após o julgamento final do todos os 

recursos. 
 

16. DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS E DO PROVIMENTO DOS CARGOS 
 

16.1. O edital de homologação final deste concurso contemplará a classificação final e as notas dos candidatos 

aprovados e será publicado no Diário Oficial da União (DOU) em respeito aos termos do artigo 16, do Decreto nº 

9.739, de 28 de março de 2019. Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o 

Anexo II, do referido Decreto, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente eliminados 

deste concurso público, não devendo seu nome, portanto, constar no edital de homologação do resultado final. 

Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados será considerado reprovado.  

16.2. Os candidatos desistentes e eliminados não terão nenhuma classificação neste certame, constando apenas 

do edital de divulgação do resultado final do concurso.  

16.3. As convocações para posse e a lista dos documentos necessários para a posse, bem como a relação dos 

exames de saúde necessários à realização da inspeção médica oficial e os que deverão ser efetuados antes da 

posse do candidato serão disponibilizados ao candidato no momento da sua nomeação.  

16.4. Após a nomeação, o candidato terá até 30 (trinta) dias consecutivos para apresentar toda documentação 

exigida, bem como todos os exames para a perícia médica admissional.  

16.5. Após a posse, o candidato tem até 15 (quinze) dias consecutivos para entrar em efetivo exercício.  

16.6. Os exames de saúde correrão por conta do candidato e poderão ser feitos em qualquer laboratório 

credenciado do país.  

16.7. O candidato, no ato da posse, assumirá o compromisso de ministrar aulas na área de sua aprovação no 

concurso e na grande área de conhecimento, dependendo da necessidade da Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará (Unifesspa), independentemente da especificidade da disciplina, obedecendo às necessidades e 

ao interesse desta Instituição.  

16.8. O provimento dos cargos está sujeito à autorização do MEC e ficará a critério da Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e se realizará por ato da Reitora, obedecendo-se à ordem de classificação dos 

http://concurso.unifesspa.edu.br/


 

 

 

Folha 31 Quadra 07 Lote Especial, Nova Marabá, CEP 68.507-590, Marabá-PA  

Fone: (94) 2101-7162 / 7152 | E-mail: concurso@unifesspa.edu.br  

Página | 10  

candidatos habilitados por área de concurso, desde que considerados aptos, física, e mentalmente para o 

exercício do cargo.  

16.9. A Unifesspa se reserva o direito de proceder às nomeações em número que atenda o interesse e as 

necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e o número de vagas existentes.  

16.10. Os candidatos empossados ficarão submetidos ao regime de Dedicação Exclusiva, de acordo com o Anexo 

I deste Edital. A jornada de trabalho deverá ser cumprida nos turnos, horários e locais em que a Instituição 

mantiver atividades. 

16.11. A posse fica condicionada à aprovação em perícia médica a ser realizada pela junta médica oficial da 

Unifesspa e ao atendimento às condições constitucionais e legais.   

16.12. Outras exigências estabelecidas em lei ou nas normas da Unifesspa poderão ser solicitadas para o 

desempenho das atribuições do cargo. 
 

17. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO  
 

17.1. Para investidura no cargo o candidato deverá: 

a) ter sido aprovado em concurso público, objeto do presente Edital; 

c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

d) não acumular cargos, empregos e funções públicas, exceto aqueles permitidos pela Constituição Federal em 

vigor, assegurada a hipótese de opção dentro do prazo para posse previsto no §1º, do artigo 13, da Lei nº 

8.112/1990; 

e) estar em dia com as obrigações eleitorais e, para o candidato do sexo masculino, com as obrigações militares 

(Leis nº 4.375/1964 e nº 4.754/1965; Decreto nº 57.654/1996; e artigo 5º, inciso III, da Lei nº 8.112/1990); 

f) possuir os documentos comprobatórios de escolaridade e pré-requisitos previstos no Anexo I deste Edital e 

demais documentos exigidos no momento da pose; 

g) comprovar higidez física e mental para o exercício do cargo, com base nos exames solicitados, por meio de 

laudo médico a ser fornecido pela perícia oficial designada pela Unifesspa. 

h) estar em pleno gozo dos direitos políticos (artigo 5º, inciso II, da Lei nº 8.112/1990). 

i) apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse. 

17.2. A posse ficará condicionada à aprovação em inspeção médica realizada pela junta médica designada pela 

Reitoria da Unifesspa. 

17.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 17.1 e daqueles que vierem a 

ser estabelecidos conforme alínea “i” impedirá a posse do candidato. 
 

18. ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS PELO DOCENTE  
 

18.1. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS DOCENTES: 

 

a) desenvolver atividades curriculares de ensino, pesquisa e extensão, nos cursos de graduação, pós-graduação 

e extensão; 

b) participar do Programa de Formação Inicial no Serviço Público, ofertado pela Unifesspa; 

c) orientar estudantes de: Iniciação Científica (IC), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Pós-Graduação; 

d) participar e Desenvolver Projetos de Pesquisa e Extensão, no âmbito da Unidade ou Subunidade; 

e) integrar-se a todas as atividades acadêmicas e administrativas da Unidade ou Subunidade Acadêmica. 

f) produzir material didático de ensino em sua área de atuação. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   
 

19.1. O resultado final de cada concurso será homologado pelo Reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste 

do Pará - Unifesspa e a relação dos candidatos será publicada no Diário Oficial da União (D.O.U) de acordo com o 

estabelecido no Anexo II do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019.  

19.2. A aprovação no concurso fora do número de vagas ofertadas assegurará ao candidato apenas a expectativa 

de direito à nomeação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais 
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pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Administração, da rigorosa ordem de classificação e do 

prazo de validade do concurso.  

19.3. A jornada de trabalho poderá ser distribuída no período diurno e noturno, conforme as necessidades 

institucionais e o interesse público. 

19.4. A lotação dos Professores deverá ser na Unidade para onde prestou o concurso. 

19.5. O candidato que vier a ser nomeado e empossado será regido pelo Regime Jurídico dos Servidores Civis da 

União, instituído pela Lei nº 8.112/90 e alterações subsequentes e fica sujeito ao estágio probatório de 3 (três) 

anos durante os quais sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão objetos de avaliação. 

19.6. O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos a contar da data da publicação de sua homologação 

no D.O.U, podendo ser prorrogado a critério da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará por igual período. 

19.7. Na inexistência de candidato aprovado ou inscrito para qualquer um dos temas disponibilizados, ou que não 

tenha havido candidato aprovado em número suficiente para preenchimento das vagas previstas neste edital, a 

Unifesspa poderá nomear candidato classificado em concursos já realizados por outras instituições federais de 

ensino, desde que o concurso esteja dentro do prazo de validade (Acórdão TCU nº 569/2006 – Plenário), e que 

os cargos tenham seu exercício previsto para as mesmas localidades em que terão exercício os servidores da 

Unifesspa (Decisão nº 4623/2015 TCU – Plenário, observados ainda os demais requisitos legais. Poderão ainda, 

no interesse da administração, ser remanejados candidatos classificados para localidades diversas à escolhida no 

ato da inscrição.  

19.8. A Unifesspa poderá autorizar o aproveitamento de candidato aprovado, mas não nomeados no número de 

vagas previstos neste edital, na ordem de classificação, para ser nomeado, no interesse de outras instituições 

federais de ensino, em acordo com a Decisão nº 4623/2015 TCU – Plenário.  

19.9. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto o concurso 

não for realizado, circunstâncias que serão mencionadas em edital ou aviso a ser publicado. 

19.10. Os casos omissos serão resolvidos pela PROGEP e pela Congregação ou Conselho da Unidade proponente 

do Concurso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA 

Reitor da Unifesspa
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ANEXO I DO EDITAL Nº 06, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 – UNIFESSPA 

 

ÁREAS DOS CONCURSOS, DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS, REGIME DE TRABALHO, CLASSE E REQUISITOS 
 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E ENGENHARIAS (IGE)  

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS REGIME CLASSE ÁREA REQUISITOS 

A/C PP PCD  

DE 

 

 

Adjunto A 

 

Economia Mineral e Planejamento de Lavra 

 

Doutorado em Engenharia de Minas ou Engenharia 

Mineral ou Exploração Mineral com Graduação em 

Engenharia de Minas. 

01   

  

 

 

01 

   

 

 

DE 

 

 

 

Adjunto A 

 

 

 

Eletrônica  

 
Doutorado em Engenharia Elétrica ou Engenharia 
Eletrônica ou Engenharia de Telecomunicações, de 
acordo com a área de Engenharias IV da CAPES/MEC, 
com Graduação em Engenharia Elétrica ou Engenharia 
Eletrônica ou Engenharia de Telecomunicações ou essas 
mesmas Graduações com outra denominação de acordo 
com a área de Engenharias IV da CAPES/MEC. 
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01 

   

 

 

DE 

 

 

 

Adjunto A 

 

 

 

Sistemas Elétricos de Potência 

 
Doutorado em Engenharia Elétrica ou Engenharia 
Eletrônica ou Engenharia de Telecomunicações, de 
acordo com a Área de Engenharias IV da CAPES/MEC, 
com Graduação em Engenharia Elétrica ou Engenharia 
Eletrônica ou Engenharia de Telecomunicações ou essas 
mesmas Graduações com outra denominação, de acordo 
com a área de Engenharias IV da CAPES/MEC. 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS (ICH) 

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS REGIME CLASSE ÁREA REQUISITOS 

A/C PP PCD  

 

DE 

 

 

 

Adjunto A 

 

 

Cartografia 

 

Doutorado em Geografia ou Engenharia Cartográfica ou 

Geociências ou Sensoriamento Remoto com Graduação 

em Geografia. 

 

01 

  

 

 

01 

   

 

DE 

 

 

Adjunto A 

 

 

Educação Matemática e suas relações com a 

Educação do Campo 

 
Doutorado em Educação ou Educação Matemática ou 
Educação em Ciências e Matemática com Graduação em 
Licenciatura em Matemática ou Licenciatura em 
Educação do Campo, com habilitação em Matemática ou 
Licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em 
Ciências Exatas e da Natureza. 

 

INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE E BIOLÓGICAS (IESB)  

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS REGIME CLASSE ÁREA REQUISITOS 

A/C PP PCD     
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01 

  

DE 

 

 

Adjunto A 

 

Educação e Pesquisa em Saúde 

Doutorado nas grandes áreas em Ciências da Saúde ou 

Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas ou 

Multidisciplinar, segundo classificação da CAPES, com 

Graduação em qualquer área.  

 

 

 

01 

   

 

 

DE 

 

 

 

Adjunto A 

 

 

 

Política, Planejamento e Gestão em Saúde 

 
Doutorado nas grandes áreas em Ciências da Saúde ou 
Ciências Sociais Aplicadas ou Multidisciplinar, segundo 
classificação da CAPES, com Graduação em Saúde 
Coletiva ou Biomedicina ou Enfermagem ou Farmácia ou 
Fisioterapia ou Fonoaudiologia ou Medicina ou Nutrição 
ou Odontologia ou Psicologia ou Quiropraxia ou Serviço 
Social. 

 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TRÓPICO ÚMIDO (IETU) 

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS REGIME CLASSE ÁREA REQUISITOS 

A/C PP PCD  

DE 

 

 

Adjunto A 

 

Geografia Humana 

 

 

Doutorado em Geografia ou Interdisciplinar, segundo 

áreas da CAPES com Graduação em Geografia. 
      01   

 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU (IEX) 

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS REGIME CLASSE ÁREA REQUISITOS 

A/C PP PCD  

DE 

 

 

Adjunto A 

 

Leitura e produção textual  

 

Doutorado em Letras ou Linguística ou Linguística 

Aplicada ou Estudos da Linguagem com Graduação em 

Letras. 

     01   
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     01 

   

 

DE 

 

 

Adjunto A 

 

 

Modelagem e Manejo de Florestas Plantadas  

 
Doutorado em Engenharia Florestal ou Ciências 
Florestais ou Recursos Florestais ou Ciências de Florestas 
Tropicais com tese defendida na área de Manejo 
Florestal com Graduação em Engenharia Florestal. 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (ICSA)  

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS REGIME CLASSE ÁREA REQUISITOS 

A/C PP PCD  

 

DE 

 

 

 

Adjunto A 

 

Gestão Ambiental, Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade e Gestão 

Pública. 

 

 

Doutorado em Administração Pública ou Administração 

de Empresas ou Ciências Ambientais ou Turismo ou 

Interdisciplinar com Graduação em Administração. 

    

01 

 

 

INSTITUTO DE ENGENHARIAS DO ARAGUAIA (IEA) 

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS REGIME CLASSE ÁREA REQUISITOS 

A/C PP PCD  

 

DE 

 

 

 

Adjunto A 

 

 

Cálculo e Física  

 

 

 

Doutorado em Matemática ou Física com Graduação em 

Matemática ou Física. 

    

 

 

01 

 

SIGLAS:  

AC – Ampla Concorrência  

PP – Pretos e Pardos  

PCD – Pessoa com Deficiência 

DE – Dedicação Exclusiva 
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ANEXO II DO EDITAL Nº 06, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 – UNIFESSPA 

 

ITENS PARA SORTEIO DAS PROVAS ESCRITA E DIDÁTICA  

 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E ENGENHARIAS (IGE) 

ÁREA ITENS 

 

 

 

Economia Mineral e Planejamento de Lavra  

1 - Avaliação Econômica de Empreendimentos Mineiros 

2 - Cava Final e Reservas Lavráveis 

3 - Despacho e Controle de Mina 

4 - Dimensionamento de Equipamentos de Carregamento e Transporte 

5 - Geoestatística e Modelo de Blocos 

6 - Métodos de Recuperação Ambiental 

7 - Métodos de otimização de Cava 

8 - Produção, Valor e Comércio de Bens Minerais 

9 - Programação de Produção Mineral 

10 - Sequenciamento de Lavra 

 

 

 

Eletrônica  

1 - Amplificadores operacionais 
2 - Circuitos CA: tensão e corrente CA, fasores e impedância 
3 - Circuitos CC de primeira e segunda ordem 
4 - Circuitos sequenciais: latches, sinais de clock, flip-flops, contadores síncronos e assíncronos 
5 - Dispositivo semicondutor: diodo 
6 - Métodos de análise de circuitos CC 
7 - Portas lógicas e álgebra booleana 
8 - Ressonância, filtros e diagrama de Bode 
9 - Transistor bipolar de junção (TBJ) 
10 - Transistor de efeito de campo (MOSFET e JFET) 

 1 - Análise de fluxo de carga; 
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Sistemas Elétricos de Potência 

2 - Circuitos magneticamente acoplados e transformadores; 
3 - Distribuição de energia elétrica; 
4 - Gerador síncrono trifásico; 
5 - Geração de energia elétrica; 
6 - Inversores de Potência; 
7 - Motores de indução trifásicos; 
8 - Proteção de Sistemas Elétricos; 
9 - Semicondutores de Potência; 
10 - Transmissão de energia elétrica; 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS (ICH) 

ÁREA ITENS 

 

 

 

Cartografia  

1 - Cartografia Tátil 
2 - Ensino de cartografia e materiais didáticos 
3 - Generalização e comunicação cartográfica 
4 - Geoprocessamento e construção de modelos de representação e análise espacial 
5 - Imagens e sensores para mapeamento em escala local 
6 - Métodos e técnicas de mapeamento qualitativo e quantitativo 
7 - SIG e Geoprocessamento aplicado ao mapeamento sistemático 
8 - Sistemas Geodésicos de Referência e uso de GPS para pertinência cartográfica 
9 - Sistemas de projeção e coordenadas cartográficas 
10 - Softwares livres de Geoprocessamento para uso no ensino 

 

 

 

Educação Matemática e suas relações com a Educação do Campo 

1 - Ensino das geometrias na perspectiva da Educação do Campo 
2 - Ensino de Matemática na perspectiva da Educação Especial em escolas do campo 
3 - Ensino de cálculo diferencial e integral na perspectiva da Educação do Campo 
4 - Estágio docente em Matemática e os princípios da Educação do Campo 
5 - Etnomatemática e os saberes dos sujeitos do campo nos processos de ensino e aprendizagem 
6 - Formação de professores de matemática na Licenciatura em Educação do Campo 
7 - Modelagem matemática e o estudo de situações-problemas da realidade do campo 
8 - Pedagogia da Alternância, sua prática e contribuições para uma educação matemática do campo 
9 - Pesquisa como princípio educativo no contexto da educação matemática nas escolas do campo 
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10 - Tecnologias digitais e sua inserção no ensino de matemática na Educação do Campo 

 

INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE E BIOLÓGICAS (IESB) 

ÁREA ITENS 

 

 

 

Educação e Pesquisa em Saúde  

1 - Articulação entre educação e saúde na atuação de Sanitaristas 
2 - Comunicação nas práticas em saúde: linguagem e saberes no contexto amazônico 
3 - Educação Popular em Saúde no contexto amazônico 
4 - Integração ensino-serviço-comunidade na formação de Sanitaristas 
5 - Intersetorialidade em educação e promoção da saúde 
6 - Metodologias ativas de ensino na graduação em Saúde Coletiva 
7 - O pensamento e o método científico na formação de Sanitaristas 
8 - Pesquisa Quantitativa em Saúde Coletiva 
9 - Pesquisa qualitativa em Saúde Coletiva 
10 - Promoção da saúde em comunidades vulneráveis 

 

 

 

Política, Planejamento e Gestão em Saúde  

1 - Atenção e Programas de Saúde 
2 - Contexto histórico da Auditoria em saúde e o Sistema Nacional de Auditoria do SUS 
3 - Democracia, conselhos de saúde e participação social 
4 - Economia do setor público, relações entre o sistema público e o privado no âmbito da saúde 
5 - Financiamento do SUS 
6 - Fundamentação filosófica, jurídica, política e organizacional do SUS 
7 - História, fundamentos e perspectivas do pensamento administrativo em saúde 
8 - Normas Operacionais Básicas, Normas Operacionais de Assistência à Saúde, Pactos pela Saúde 
9 - Planejamento e Gestão dos sistemas e serviços de saúde 
10 - Saúde pública e previdência social 
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INSTITUTO DE ESTUDOS DO TRÓPICO ÚMIDO (IETU) 

ÁREA ITENS 

 

 

 

Geografia Humana 

1 - A Amazônia no contexto geopolítico mundial no século XXI: grandes projetos, conflitos e resistências 
2 - A crise e a reestruturação produtiva da economia mundial em seu aspecto territorial: competição, 
desglobalização e protecionismo 
3 - A multidimensionalidade do poder e a dimensão política do espaço 
4 - A produção do espaço amazônico na contemporaneidade 
5 - A produção do espaço brasileiro e as novas relações do capital e do trabalho no século XXI 
6 - Cidades, Redes e a produção do espaço urbano e regional 
7 - Espaço Geográfico e Dinâmicas Populacionais em suas diversas escalas 
8 - Formação e estrutura do espaço agrário no Brasil 
9 - Fundamentos Teóricos e Conceituais da Geografia Humana 
10 - Temáticas da Geografia Humana e suas abordagens na Geografia escolar 

 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU (IEX) 

ÁREA ITENS 

 

 

 

Leitura e produção textual  

1 - Concepções de discurso, texto e textualidade 
2 - Concepções de linguagem e suas implicações para o ensino de leitura e de produção textual 
3 - Concepções, estratégias e ensino de leitura 
4 - Gêneros textuais, sequências textuais e tipos de texto 
5 - O ensino de produção textual na universidade: gêneros acadêmicos 
6 - Polifonia, heterogeneidade enunciativa e intertextualidade 
7 - Princípios de textualidade: coesão e coerência 
8 - Processos de textualização em textos orais e escritos 
9 - Teorias do texto e do discurso: contribuições para o ensino de leitura e de produção textual na 
universidade 
10 - Texto argumentativo: características estruturais e enunciativo-pragmáticas 

 

 

1 - Avaliação de modelos de crescimento e produção em Florestas Plantadas 
2 - Classificação da Capacidade Produtiva 
3 - Crescimento, produção e mortalidade em florestas plantadas 
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Modelagem e Manejo de Florestas Plantadas  

4 - Dados para modelagem e princípios da experimentação, delineamento e planejamento de 
experimentos florestais 
5 - Florestas Plantadas e Mudanças Climáticas 
6 - Funções de afilamento do fuste e modelos de múltiplos volumes 
7 - Mensuração de volume de madeira empilhada convencional e utilizando novas tecnologias 
8 - Modelagem Ecofisiológica em Florestas Plantadas 
9 - Modelos de Crescimento e Produção para povoamento total, por classe de diâmetro e por árvore 
individual 
10 - Modelos de Crescimento e Produção para povoamentos desbastados 
11 - Métodos de cubagem de árvores e tabelas de volume 
12 - Métodos heurísticos no Manejo de Florestas Plantadas: princípios e aplicações 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (ICSA) 

ÁREA ITENS 

 

 

 

Gestão Ambiental, Responsabilidade Social e Sustentabilidade e Gestão 

Pública 

1 - A importância da agricultura para o Brasil: Contexto e perspectivas 

2 - A responsabilidade social das empresas no contexto brasileiro 

3 - Conceitos, práticas e desafios da sustentabilidade 

4 - Evolução da administração pública e a reforma do estado 

5 - Meio ambiente e gestão ambiental empresarial 

6 - Normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

7 - Organização e princípios da administração pública 

8 - Políticas públicas ambientais 

9 - Sistemas de gestão ambiental 

10 - Sustentabilidade e ética e suas implicações para as empresas 
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INSTITUTO DE ENGENHARIAS DO ARAGUAIA (IEA) 

ÁREA ITENS 

 

 

 

Cálculo e Física  

1 - Campos e Indução Magnética. 

2 - Derivada: Conceitos, teoremas e aplicações. 

3 - Diagonalização de matrizes. Autovalores e autovetores. 

4 - Dinâmica da partícula. 

5 - Equações diferenciais lineares de primeira ordem e de segunda ordem. 

6 - Física Matemática. 

7 - Integral: Conceitos, teoremas e técnicas de integração. 

8 - Limite e Continuidade. 

9 - Ondulatória: Oscilações, ondas e som. 

10 - Rotação e Equilíbrio de Corpos Rígidos. 
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ANEXO III DO EDITAL Nº 06, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 – UNIFESSPA 

 

CALENDÁRIO DO CONCURSO 

 

ATIVIDADE  PERÍODO LOCAL  

Período de Inscrições 22/12/2020 a 22/02/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Período para solicitar atendimento diferenciado 22/12/2020 a 22/02/2021 E-mail: concurso@unifesspa.edu.br 

Período para solicitar isenção da taxa de inscrição 22/12/2020 a 22/01/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Divulgação da relação de candidatos contemplados com a isenção da taxa 25/01/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Divulgação preliminar da relação de inscrições homologadas 26/02/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Período para interposição de recurso contra a homologação preliminar das inscrições 01/03/2021 a 02/03/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Resposta aos recursos interpostos Até 04/03/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Divulgação definitiva da relação de inscrições homologadas 05/03/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Divulgação da relação de candidatos cotistas (PcD e pretos e pardos) aptos a concorrer às vagas reservadas 05/03/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Divulgação dos membros das comissões examinadoras 05/03/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Divulgação do cronograma de atividades do concurso                 05/03/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 
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