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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

  
 

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO 

PARÁ – Unifesspa, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei nº 12.824, de 05 de junho 

de 2013, publicada no Diário Oficial da União, de 06 de junho de 2013; e da Portaria nº 569, do 

Ministro de Estado da Educação, publicada no Diário Oficial da União, de 1º de julho de 2013, 

TORNA PÚBLICA A RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 87, de 18 de setembro de 2015, conforme 

abaixo:  

 

1. No item 6, Inciso I, alínea c, onde se lê: Prova Prática de caráter eliminatório (Apenas para os 

Concursos: Histologia, Embriologia e Imunologia, Psicologia Organizacional e do Trabalho, 

Psicologia Clínica e Psicopatologia e Psicologia Hospitalar e da Saúde) 

Leia-se: Prova Prática de caráter eliminatório (Apenas para os Concursos: Histologia, 

Embriologia e Imunologia, Sistemática, Morfologia e Ecofisiologia Vegetal e Zoologia dos 

Invertebrados) 

2. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas (IESB), referente aos temas: 

Psicologia Hospitalar e da Saúde, Psicologia Clínica e Psicopatologia e Psicologia 

Organizacional e do trabalho, excluir o item Prova Prática. (Não haverá Prova Prática para 

estes temas) 

3. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas (IESB), referente ao tema: 

Sistemática, Morfologia e Ecofisiologia Vegetal, além dos itens para sorteios das provas Escrita e 

Didática, inserir a seguinte redação:  

Prova Prática: A Prova Prática constará da apresentação escrita e oral de um projeto de pesquisa 

na área do concurso, realizada em sessão pública, sendo vedado aos demais candidatos assisti-la. A 

Prova Prática seguirá a seguinte descrição: O candidato deverá apresentar uma proposta de projeto 

de pesquisa ou extensão de sua autoria relacionado à área do concurso, devendo ser realizada com 

duração máxima de 30 minutas seguida de arguição pelos membros da banca. Todos os candidatos 

deverão estar presentes no local e horário determinado para início da prova. É vedado aos 

candidatos assistir à apresentação dos concorrentes, a qual será gravada para efeito legal, de 

registro e avaliação. 

4. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Estudos em Saúde em Biológicas (IESB), referente ao tema: Zoologia 
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dos Invertebrados, além dos itens para sorteios das provas Escrita e Didática, inserir a seguinte 

redação:  

Prova Prática: A Prova Prática constará da leitura de lâminas ao microscópio e da identificação de 

animais vivos e/ou fixados, ou suas estruturas, em lupas estetoscópicas. Todos os candidatos 

deverão estar presentes no local e horários determinados para início da prova. O candidato terá 

cinco minutos para resolver cada item da prova prática. Será fornecido para cada candidato 

formulário impresso para o devido registro dos seus resultados. Ao término da prova prática, o 

candidato fará leitura de seus resultados perante a comissão e demais candidatos. A presença do 

candidato é obrigatória durante o ato da leitura da Prova Prática e a sua ausência implica na 

eliminação do concurso. 

5. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas (IESB), referente ao tema: Histologia, 

Embriologia e Imunologia, referente ao item 7 para sorteio das provas Escrita e Didática, onde se 

lê: Complexo principal de Histocompatibilidade e Imunologia dos Transportes. 

Leia-se: Complexo principal de Histocompatibilidade e Imunologia dos Transplantes. 

6. No item 8.1 onde se lê: As Provas poderão ser realizadas a partir de 10/12/2015. 

Leia-se: As Provas poderão ser realizadas a partir de 28/12/2015. 

7. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº de 

vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do Instituto 

de Linguística, Letras e Artes, referente ao tema: Língua Inglesa e Literatura de Língua 

Inglesa, em seus requisitos para Adjunto A, onde se lê: Doutorado em Linguística, Letras e 

Artes com graduação em Letras 

Leia-se: Doutorado na área de Letras-Linguística ou Literatura ou na área de Linguagens, ou na 

área de Ciências Humanas com Graduação em Letras Inglês ou Letras Português/Inglês ou Letras 

Língua Inglesa. 

 

8. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Linguística, Letras e Artes, referente ao tema: Língua Inglesa e 

Literatura de Língua Inglesa, além dos itens para sorteios das provas Escrita e Didática, inserir 

as seguintes observações:   

a) A prova Escrita será obrigatoriamente dissertativa e escrita em Língua Inglesa. 

b) A prova Didática será apresentada em Língua Inglesa. 

c) O Memorial será apresentado em Língua Inglesa, assim como deve ser escrito em Língua 

Inglesa. 

d) O Plano de aula será escrito em Língua Inglesa. 

 

9.  No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Linguística, Letras e Artes, referente ao tema: Leitura e Produção Textual, em 

seus requisitos para Adjunto A, onde se lê: Doutorado em Linguística, Letras e Artes com 

graduação em Letras. 

Leia-se: Doutorado na área de Letras ou Linguística ou Literatura ou na área de Linguagens com 

Graduação em Letras. 
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10. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Linguística, Letras e Artes, referente ao tema: Estudo Linguístico da LIBRAS e 

do Português para surdos, em seus requisitos para Adjunto A, onde se lê: Doutorado em 

Linguística, Letras e Artes com graduação em Letras. 

Leia-se: Doutorado em Linguística, letras, educação, educação especial, ou educação de surdos. 

Graduação em Pedagogia, ou Letras/habilitação em Língua Portuguesa ou Letras/Habilitação em 

Língua Portuguesa como segunda Língua com certificação do Prolibras para o Ensino de Libras, 

ou Letras/habilitação em Libras, ou Letras/Habilitação em Libras e Português como segunda 

língua. 

 

11. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Estudos em Direito e Sociedade, referente ao tema: Direito Público e Direito 

Privado em seus requisitos para Adjunto A, onde se lê: Doutorado em Direito com Graduação 

em Direito. 

Leia-se: Doutorado em Direito e/ou Ciências Jurídicas com Graduação em Direito 

 

12. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade (IEDS), referente ao tema: Direito 

Público e Direito Privado, no que se refere ao endereço para entrega da documentação, onde se 

lê: Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional 

Leia-se: Instituto de Estudos em Direito e Sociedade. 

 

13. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Estudos em Direito e Sociedade (IEDS), referente ao tema: Direito 

Público e Direito Privado, referente ao item 10 para sorteio das provas Escrita e Didática, onde 

se lê: Noções básicas de Direito Tributário  

Leia-se Justiça Social e Direitos Humanos. 

 

14. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional (IEDAR), 

referente ao tema: Microeconomia e Economia Industrial, referente ao item 6 para sorteio das 

provas Escrita e Didática, onde se lê: Da noção de distrito industriais até Arranjos Produtivos: 

uma discussão teórica 

Leia-se: Da noção de distritos industriais até Arranjos Produtivos: uma discussão teórica. 

 

 

15. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional (IEDAR), 

referente ao tema: Economia Brasileira, referente ao item 10 para sorteio das provas Escrita e 

Didática, onde se lê: Nacionalismo, populismo e o modelos de desenvolvimento no Brasil 

Leia-se: Nacionalismo, populismo e os modelos de desenvolvimento no Brasil 

 

16. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional (IEDAR), 

referente ao tema: Desenvolvimento e Teoria Econômica, referente ao item 8 para sorteio das 

provas Escrita e Didática, onde se lê: Abordagem convencional sobre a determinação da renda e 

produto (modelo IS-LMBP) e suas limitações. 
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Leia-se: Abordagem convencional sobre a determinação da renda e produto (modelo IS-LM-BP) 

e suas limitações. 

 

17. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional (IEDAR), 

referente ao tema: Economia Amazônica e Ambiental, referente ao item 9 para sorteio das 

provas Escrita e Didática, onde se lê: A externalidade ambiental, como falha de mercado e como 

elemento central nas contradições entre desenvolvimento e proteção ambiental. 

Leia-se: Políticas Públicas para as externalidades ambientais negativas: regulação, impostos 

corretivos e subsídios; licenças de poluição; negociação com base no teorema de Coase 

 

18. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Ciências Humanas (ICH), referente ao tema: Sociologia da Educação, em seus 

requisitos para Adjunto A, onde se lê: Doutorado na Área das Ciências da Educação ou 

Ciências Sociais com Graduação em Licenciatura em Pedagogia ou Ciências Humanas e Sociais. 

Leia-se: Doutorado em Educação ou na área das Ciências Sociais, com graduação em Pedagogia 

ou em cursos de Ciências Humanas e/ou Sociais. 

 

19.  No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Ciências Humanas (ICH), referente ao tema: Fundamentos da Educação 

Especial com Ênfase em LIBRAS, em seus requisitos para Adjunto A, onde se lê: Doutorado 

na Área das Ciências da Educação ou Psicologia com Graduação em Licenciatura em Pedagogia 

ou Psicologia  

Leia-se: Doutorado em Educação Especial ou na Área de Educação ou Multidisciplinar, com 

Graduação em Educação Especial ou Pedagogia ou demais licenciaturas ou Psicologia. 

 

20. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Ciências Humanas (ICH), referente ao tema: Fundamentos da 

Educação Especial com Ênfase em LIBRAS, referente ao item 2 para sorteio das provas Escrita 

e Didática, onde se lê: Aspectos psicológicos ligados à aprendizagem e desenvolvimento da 

pessoa com necessidades Especiais. 

Leia-se: Aspectos psicológicos ligados à aprendizagem e desenvolvimento da pessoa com 

deficiência. 

 

21. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Ciências Humanas (ICH), referente ao tema: Fundamentos da 

Educação Especial com Ênfase em LIBRAS, referente ao item 6 para sorteio das provas Escrita 

e Didática, onde se lê: Surdez questões conceituais. 

Leia-se: Surdez: Questões conceituais. 

 

 

22. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Ciências Humanas (ICH), referente ao tema: Fundamentos da 

Educação Especial com Ênfase em LIBRAS, referente ao item 11 para sorteio das provas 

Escrita e Didática, onde se lê: Deficiência intelectual e expectativas de aprendizagem 

Leia-se: Deficiências e expectativas de aprendizagem. 
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23. No Aditamento ao Edital 87/2015, (Tema do concurso, nº de vagas, regime de trabalho, 

requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do Instituto de Ciências Humanas 

(ICH), referente ao tema: Geografia Física, em seus requisitos para Adjunto A, onde se lê: 

Doutorado em Geografia Física ou Geografia com graduação em Geografia (Licenciatura ou 

Bacharelado) 

Leia-se: Doutorado em Geografia Física ou Geografia e/ou Doutorado em Desenvolvimento do 

Trópico Úmido com graduação em Geografia (Licenciatura ou Bacharelado) 

 

 

24. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), referente ao tema: Hidráulica, em seus 

requisitos para Adjunto A, onde se lê: Doutorado em Engenharia Civil ou outras denominações 

de acordo com as Áreas de Engenharias I da CAPES/MEC, com Graduação em Engenharia Civil, 

ou Engenharia Sanitária e Ambiental  

Leia-se: Doutorado em Engenharia Civil ou Engenharia Hidráulica ou Engenharia Sanitária, ou 

Engenharia Ambiental, ou Engenharia Sanitária e Ambiental, nas Áreas de Concentração 

(CAPES): Instalações Prediais ou Engenharia Hidráulica ou Hidráulica ou Química Sanitária ou 

Estudos e Caracterização de Efluentes Industriais ou Tratamento de Águas de Abastecimento e 

Residuárias ou Saneamento Básico ou Saneamento Ambiental, com Graduação em Engenharia 

Civil ou Engenharia Hidráulica ou Engenharia Sanitária ou Engenharia Ambiental ou Engenharia 

Sanitária e Ambiental. 

 

 

25. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), referente ao tema: Hidráulica, 

nos seus itens para sorteio das Provas Escrita e Didática, onde se lê:  

1.Escoamento permanente em condutos forçados 

2.Escoamento permanente em condutos livres 

3.Hidrologia: Ciclo hidrológico, Balanço hídrico, Bacia hidrográfica, 4.Precipitação e 

Escoamento superficial 

5.Hidrometria 

6.Hidrostática e hidrodinâmica 

7.Hidráulica e meios porosos 

8.Macro e Microdrenagem 

9.Poluição e contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 10.Técnicas de despoluição. 

11.Instalações Prediais 

12.Sistemas Elevatórios 

 

Leia-se:  

1.Escoamento Permanente em condutos forçados 

2.Escoamento permanente em condutos livres 

3.Técnicas de tratamento de águas de abastecimento e residuárias 

4.Legislação Ambiental 

5.Hidrostática e Hidrodinâmica 

6.Hidráulica e meios porosos 

7.Macro e Microdrenagem 

8.Poluição e contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Técnicas de despoluição 

9.Instalações Prediais 

10.Sistemas Elevatórios 
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26. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), referente ao tema: Fundações, em seus 

requisitos para Adjunto A, onde se lê: Doutorado em Engenharia Civil ou outras denominações 

de acordo com as Áreas de Engenharias I da CAPES/MEC, com Graduação em Engenharia Civil. 

     Leia-se: Doutorado em Engenharia Civil ou Geologia ou Engenharia Geológica ou Geotecnia, nas 

Áreas de Concentração (CAPES): Fundações e Escavações ou Mecânica da Rochas ou Mecânica 

dos Solos ou Obras de Terra e Enrocamento, com Graduação em Engenharia Civil ou Geologia ou 

Engenharia Geológica. 

 

27. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), referente ao tema: Transporte: Onde se lê: 

Tema do Concurso: Transporte. 

Leia-se: Tema do Concurso: Projetos de Edificações 

 

28. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), referente ao tema: Transporte, em seus 

requisitos para Adjunto A, onde se lê:  Doutorado em Engenharia Civil ou outras denominações 

de acordo com as Áreas de Engenharia I da CAPES/MEC, com Graduação em Engenharia Civil, 

ou Engenharia de Transporte. 

Leia-se: Doutorado em Engenharia Civil ou Arquitetura ou Arquitetura e Urbanismo, nas Área de 

Concentração (CAPES): Planejamento e Projetos de Edificações, ou Adequação Ambiental ou 

Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo ou Processos Construtivos ou Instalações Prediais, com 

Graduação em Engenharia Civil ou Arquitetura ou Arquitetura e Urbanismo. 

 

29. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), referente ao tema: Transporte, 

nos seus itens para sorteio das Provas Escrita e Didática, onde se lê:  

1.Projetos geométricos de rodovias: horizontal, vertical, transversal; 

2.Construção e manutenção de rodovias; 

3.Projetos geométricos de ferrovias: horizontal, vertical, transversal; 

4.Infraestrutura aeroportuária: projeto (pistas, heliporto, área de terminais de passageiros e 

carga) e construção; dimensionamento de pavimentos de aeroportos; operação e administração; 

pátios de manobra e estacionamento; 

5.Construção e manutenção da superestrutura ferroviária (dormentes; trilhos e elementos de 

fixação; dimensionamento; técnicas executivas); 

6.Projeto de terraplenagem: cálculo de áreas e volumes; distribuição do material escavado; 

compensação de volumes; diagrama de Bruckner; distância econômica de transporte; cálculo do 

momento de transporte; 

7.Equipamentos de terraplenagem: principais equipamentos e sua utilização; estimativa do 

tempo de ciclo das máquinas de terraplenagem; estimativa da produção de equipes de máquinas 

de terraplenagem; estimativa do custo unitário dos serviços de terraplenagem; 

8.Princípios básicos da pavimentação: classificação dos pavimentos, materiais usados em 

pavimentação (solos, agregados, aglomerantes); 

9.Projeto de pavimentos: dimensionamento, pavimentos flexíveis e rígidos, pavimentos 

semirígidos, projeto de mistura de agregado; 

10.Impactos ambientais na construção e conservação de vias 

Leia-se:  
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1. Construtibilidade 

2. BIM-Build Information Modelation 

3. Métodos Construtivos Convencionais 

4. Métodos Construtivos não convencionais 

5. Projetos de água fria e de água quente 

6. Habitações de interesse social e conforto térmico 

7. Patologias em revestimentos 

8. Tecnologias Construtivas e Sustentabilidade 

9. Direito Urbanístico 

10. Projetos de Equipamentos Urbanos 

 

30. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), referente ao tema: Termodinâmica e 

Fenômenos de Transporte, em seus requisitos para Adjunto A, onde se lê:  Doutorado em 

Engenharia, com Graduação em Engenharia química ou Engenharia mecânica ou Engenharia 

física ou Engenharia de Materiais e Metalúrgica. 

Leia-se: Doutorado em Engenharia, com Graduação em Engenharia química ou Engenharia 

mecânica ou Engenharia física ou Engenharia de Materiais ou Metalúrgica. 

 

31. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), referente ao tema: Fenômenos de 

Transporte, em seus requisitos para Adjunto A, onde se lê:  Doutorado em Engenharias com 

graduação em Engenharia Química ou Engenharia de Materiais. 

Leia-se: Doutorado em Engenharias com graduação em Engenharia Química. 

 

32. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), referente ao tema: Física Aplicada à 

Engenharia, em seus requisitos para Adjunto A, onde se lê:  Doutorado em Física ou 

Engenharias, com graduação em Física ou Engenharias 

Leia-se: Doutorado em Física ou Engenharia Mecânica ou Engenharia Aeroespacial, com 

Graduação em Física ou Engenharia Mecânica ou Engenharia Aeroespacial 

 

33.  No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, 

nº de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), referente ao tema: Materiais Metálicos, em 

seus requisitos para Adjunto A, onde se lê: Doutorado em Engenharia de Materiais e 

Metalúrgica ou Engenharia Química ou Engenharia Mecânica ou  outras denominações de 

acordo com as Áreas de Engenharias II e III da CAPES/MEC,  com graduação em Engenharia 

de Materiais e Metalúrgica ou Engenharia Mecânica ou 

Engenharia Química. 

Leia-se: Doutorado em Engenharia de Materiais ou Metalúrgica ou Engenharia Química ou 

Engenharia Mecânica ou outras denominações para tais áreas de acordo com os grupos de 

Engenharias I e III da tabela de Áreas de Conhecimento da CAPES/MEC, com Graduação em 

Engenharia de Materiais ou Metalúrgica ou Engenharia Mecânica ou Engenharia Química, 

 

34. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), referente ao tema: Máquinas de Fluxos, em 
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seus requisitos para Adjunto A, onde se lê: Doutorado em Engenharia Engenharia Mecânica 

ou Naval ou Aeroespacial ou outras denominações de acordo com as Áreas de Engenharias III 

da CAPES/MEC, com Graduação em Engenharia. 

Leia-se: Doutorado em Engenharia Mecânica ou Naval ou Aeroespacial ou outras 

denominações para tais áreas de acordo com o grupo Engenharias III da Tabela de Áreas de 

Conhecimento da CAPES/MEC com Graduação em Engenharia. 

 

35. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), referente ao tema: Planejamento, Projeto e 

Controle de Sistemas de Produção, em seus requisitos para Adjunto A, onde se lê: 

Doutorado em Engenharia Mecânica ou Engenharia de Produção, com Graduação em 

Engenharia. 

Leia-se: Doutorado em Engenharia Mecânica ou Engenharia de Produção com Graduação em 

Engenharia ou em Administração. 

 

36. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO I, Adjunto A, do 

Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), referente ao tema: Metalurgia Mecânica, 

em seus requisitos para Adjunto A, onde se lê: Doutorado em Engenharia Mecânica ou 

Engenharia de Materiais e Metalúrgica, ou outras denominações de acordo com as Áreas de 

Engenharias II e III da CAPES/MEC, com Graduação em Engenharia. 

Leia-se: Doutorado em Engenharia Mecânica ou Engenharia de Materiais e Metalúrgica ou 

outras denominações para tais áreas de acordo com os grupos Engenharias II e III da Tabela de 

Áreas de Conhecimento da CAPES/MEC, com Graduação em Engenharia. 

 

37. No anexo II do Edital nº 87, de 18.09.2015- Unifesspa (Itens Prova Escrita, Didática e 

Prática), do Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), referente ao tema: 

Telecomunicações, nos seus itens para sorteio das Provas Escrita e Didática, excluir o item 3. 

Óptica. 

 

38. No anexo I do Edital nº 87, de 18 de setembro de 2015- Unifesspa (Temas dos concursos, nº 

de vagas, regime de trabalho, requisito para os concursos do GRUPO II, Assistente A, do 

Instituto de Engenharias do Araguaia (IEA), referente ao tema: Educação Matemática, 

em seus requisitos para Assistente A, onde se lê: Mestrado em Educação, Educação 

Matemática ou Educação em Ciências e Matemática com Graduação em Matemática 

(Licenciatura) 

 

Leia-se: Mestrado em Educação, Educação Matemática ou Educação em Ciências e Matemática 

ou Mestrado Interdisciplinar na área da CAPES com Graduação em Matemática. 

 

 

 

 

 

  

 

 

JOÃO CRISÓSTOMO WEYL ALBURQUERQUE COSTA 

Vice-Reitor, no exercício da Reitoria 

 


