
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 
EDITAL Nº 16, DE 14 DE AGOSTO DE 2019 

 
O Diretor do Centro de Educação e Saúde da Universidade Federal de Campina Grande, no uso de suas 
atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontram abertas as 
inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto da Carreira do Magistério 
Superior, para Professor Assistente, Classe A, Nível 1, para área de conhecimento Matemática, com 
carga horária de 40 horas semanais, devidamente autorizado pelo Magnífico Reitor e em conformidade 
com a Lei Nº 8.745, com as alterações feitas pelas Leis 9.849/99, 10.667/03, 10.973/04 e 11.123/05, e 
pela Lei Nº 12.425, de 17/06/2011, Resolução Nº 01/2018 da Câmara de Gestão Administrativo-
Financeira, Lei Nº 12.772/12, alterada pela Lei Nº 12.863, de  24/09/2013, e as disposições contidas 
neste Edital. 
As inscrições serão realizadas na Unidade Acadêmica de Física e matemática - UAFM, Bloco D do 
CES/UFCG, Campus de Cuité, no período de 12 a 18 de setembro de 2019, das 8h às 12h e das 14h às 
18h, para a vaga discriminada no Quadro 1, cujos candidatos devem ser portadores de, no mínimo, 
título de Mestre. Caso não ocorram inscrições no prazo previsto, ou nenhuma inscrição seja 
homologada, estarão automaticamente abertas de 26 de setembro a 2 de outubro de maio de 2019 as 
inscrições para a classe Auxiliar A - Nível 1, com exigência de titulação mínima de Graduação na área 
especificada. O servidor designado pela UAFM, após a conferência e autenticação dos documentos exigidos no 

ato de inscrição, encaminhará o candidato ao Protocolo Setorial do CES para abertura de processo. O processo 
seletivo terá validade de 1 (um) ano podendo ser prorrogado por igual período e o valor da taxa de 
inscrição é de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). 
A área de conhecimento objeto do processo seletivo e vagas respectivas estão especificadas na tabela 
abaixo: 

Unidade 
Acadêmica 

Área 
Regime de 
Trabalho 

Titulação Exigida para a classe Vagas 

Física e 
Matemática 

UAFM 
Matemática T-40 

Assistente A Auxiliar A 

1 
Graduação em Matemática 

com Mestrado em Matemática 
ou áreas afins 

Graduação em 
Matemática 

A versão completa do Edital está disponível no Centro de Educação e Saúde e na internet (www.ces.ufcg.edu.br; 
www.ufcg.edu.br) 

 
 

 
JOSÉ JUSTINO FILHO 

Diretor do CES 
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