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de

querlmento ao
quaí constará obrigatoriamente;

l0D- UFES-

ESTABELECE NORMAS PARA 0 PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIEI CAVO PARA PROFES 
SOR SUBSTITUTO.

o Parecer da Comissão de. Legislação e Normas, 
RESOLVE:

Fica a critério do Departamento a inclusão ou não

§39-0 professor substituto será contratado em 20 (vinte) ou 40 
(quarenta) horas semanais de trabalho.

§ 40  o valor da remuneração do Professor Substituto será fixa
do ã vista da quallflcação do contratado com base no valor do vencimento es
tabelecido para o nível 1 (um) da classe da carreira do magistério correspon 
dente a respectcva titulação.

Art 29-0 processo seletivo para a contratação de professor subs
tituto constara no mínimo de prova, de tctulos com a analise justificada do 

"currlculum vitae".
Parágrafo Cínico -

de avaliações adicionais.
zo-0 interessado deverá formalizar a inscrição mediante re- 

do V&patáame.táo, -ÍM&iuÁndo o pe.cLi.do com cópia do "cimI 
cuZu/n vM', doeumento no qua£ conM obúgato^táe.;

-R-82 ------- -

0 CONSELHO UN1VERSITÃR1O DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 
oao de 6ua.s a&tcbuiçõeA iegaíó e utaiuXójÚM, tendo em o.csta o que cone

ta do P^coce^o nó 1435/91-&7 - VMo de Recuso. Humanos e
CONSIDERANDO o que cLcipõem oí A/ctígoi, 232 a 235 da Lei n° 8112,

1 1.12. 1990,

CONSIDERANDO

Ani. 19 - Podeaã haveA eontuiação de Pao^eAion. Subitctuto, pon paa 
zo determinado, não supercor a 6 (seis) meses, mediante contrato de tocação 
de serviços, podendo ser renovado uma vez, mediante justificativa do Veparta 
mento da não reatezação do Concurso Pubiico para preenchimento de vaga.

§19-0 período de coyitratação de Professor Substituto ou a re
novação do contrato não poderá exceder o período letivo.

§ 29 - Para os efeitos deste artigo, consideram-se substituições 
eventuais aquelas realizadas para suprir, em caráter temporário e emergen- 
clal, a falta de docente de carreira, decorrente de exoneração, demissão, a- 
posentadorla, afastamento para tratamento de saude, licença ã gestante ou fa 
leclmento.



a) o

b) pode.
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a ctcôcZpZZna ou. á/tea de estudos

SANTO

ou. dtptoma de. mestrado ou
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO

a) dZpZoma de graduação em curso superior, 
de doutorado consome o caso;

b) hZóZo/i/íco e^coZaA no qaaZ conste 
objeto do processo setetivo.

Art. 49 - A seteção serã dtvutgada, obrigatoriamente, mediante avtso 
pubttcado, de fiorma resumida, em jomat de grande circutação tocat, contendo 
as seguintes tnfiornações ••

nome do Vepartamento para o quat serão abertas as tnscríçoes , 
com tndicação das áreas ou cLúccp-Etnaò, objeto da Aeteçao, 
dataó do tnZcto e tétmino do período de tnAcríção, que nao 
òen. tnffiríosi a 3 (trís] nem òuperío*. a 5 (cZnco) dtaò uteÁA. 
tocat de tnôcríção.

- 0 jutgamento da documentação apresentada petos

c)
Art. 59 - v juLgamento da documentação apresentada petos candtdatos 

para a "prova de tctutos” serã de responsabtttdade da Comes são Jutg adora conA 
tttueda peto Vepartamento e composta por 3 (três) profiessoret com tttutação de 
acordo com o rívet extgédo dos candtdatos.

Art. 69 - Os resuttados da seteção serão homotogados peto Vepartamen 
to e dtvutgados no prazo de 7 (sete) dtas utets, a parttr do têrmtno das tns- 
críções.

Art. 79 - Os casos omtssos serão resotvtdos peto Consetho Vepartamen 
tat do Centro envotvtdo.

Art.. 89 - Revogam-se as dtspostções em contrario.


