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Órgão: Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal de São João Del Rei/Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de

Pessoas

EDITAL Nº 5, DE 26 DE JANEIRO DE 2023PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR

SUBSTITUTO CPD

A Fundação Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ torna público o Edital 005/2023

que estabelece as diretrizes para a realização de Processo Seletivo Simplificado de provas e de provas e

títulos, destinado à contratação de Professor Substituto para a UFSJ, de acordo com o disposto na Lei nº

8.745/1993, na Orientação Normativa SRH nº 5/2009, no Decreto nº 7.485/2011, no Decreto nº

8.259/2014, no Decreto nº 9.508/2018 e no Decreto nº 9.739/2019, com validade de um ano, podendo ser

prorrogado por igual período:

Área de Atuação: Técnicas e Operações Florestais. Vagas: 1 (uma). Duração prevista do contrato:

a duração do contrato será de acordo com a origem da vaga disponível no edital. Remuneração:

Vencimento Básico: (20h/s) R$2.795,40/(40h/s) R$ 4.304,92 acrescido de auxílio-alimentação e de

auxílio- transporte, nos termos da legislação vigente. Atribuições: Ministrar aulas nos cursos oferecidos na

UFSJ, em disciplinas ligadas à área de formação ou afins exigida no Edital, além de desempenhar outras

atividades correlatas. A prorrogação do contrato é permitida desde que o período total do contrato não

exceda 2 (dois) anos, conforme Lei nº 8.745/1993. As inscrições serão recebidas exclusivamente por e-mail,

através do endereço eletrônico deflo@ufsj.edu.br, no período de 1º de fevereiro de 2023 a 14 de fevereiro

de 2023. Valor: R$ 30,00. O inteiro teor do edital, bem como; avisos, retificações e demais documentos

inerentes ao processo seletivo simplificado estão disponíveis na íntegra no endereço eletrônico

https://www.ufsj.edu.br/secop/docentes.php, bem como a ficha de inscrição e demais documentos

complementares.

São João del-Rei, 26 de janeiro de 2023.

LUCAS RESENDE AARÃO

Pró-reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


