MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE LETRAS
EDITAL – FL 07/2017
(Conforme RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 25/2016)
Aprovado no CD/FL em 26/04/2017

Edital interno de seleção de
professores da FL para
alteração do regime de
trabalho de tempo parcial de
vinte (20) horas para tempo
integral
em
dedicação
exclusiva.

O Diretor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (FL/UFG) faz saber
aos interessados que se encontram abertas as inscrições ao Processo Seletivo para alteração
do regime de trabalho de Professor do Magistério Superior em tempo parcial de 20 (vinte)
horas semanais de trabalho, lotado na FL/UFG, para 40 (quarenta) horas semanais de
trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa,
extensão e gestão institucional.
1 - DA UNIDADE, VAGAS E REQUISITOS:
1.1. Unidade: Faculdade de Letras (FL/UFG).
1.2. Número de vagas: 04 (quatro).
1.3. Áreas: Psicologia da Educação (duas vagas), Português para Estrangeiros
(uma vaga) e Língua Portuguesa e Latim (uma vaga).
1.4. Requisitos Exigidos: ser professor lotado na FL com carga horária de 20 horas
semanais.
2 - DA INSCRIÇÃO:
2.1. Período: 15/05/2017 a 19/05/2017.
2.2. Local e Horário: Secretaria da FL, das 9 às 12 horas e das 15 às 18 horas.
3 – DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA NO ATO DA INSCRIÇÃO:
a) Formulário preenchido pelo professor solicitando a alteração de seu regime de
trabalho (Ver Anexo A);
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b) Plano de trabalho referente a dois anos de atividades – de agosto de 2017 a
julho de 2019. (Ver Anexo B).
c) Um texto de 2 (duas) páginas, fonte Times New Roman 12, espaço 1,5, em que
o candidato irá expor as razões por que almeja se tornar professor em regime
de 40 (quarenta) horas DE e as contribuições que trará à Faculdade de Letras.
d) Declaração de que está ciente das normas e dos procedimentos constantes da
Resolução CONSUNI 25/2016.
4 - DO PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo constará de uma prova de títulos e de avaliação oral pública em
que o candidato apresentará seu plano de trabalho e suas justificativas por que almeja se
tornar professor em regime de 40 horas DE. A avaliação será realizada por uma banca
examinadora, composta por três professores doutores, indicados e aprovados pelo CD da
FL, bem como de uma prova de títulos.
A apresentação oral das justificativas por que almeja se tornar professor em regime
de 40 horas DE, bem como do plano de trabalho pelos candidatos será avaliada e pontuada
com notas de zero a dez por cada membro da banca examinadora. O candidato terá o
tempo mínimo de 20 minutos e máximo de 30 minutos para realizar a apresentação oral.
Em seguida, será facultada à banca uma arguição livre em relação ao plano de trabalho de
cada candidato. A nota da apresentação oral de cada candidato será a média aritmética
simples das notas dos três avaliadores.
Para a atribuição de pontos na prova de títulos, o Conselho Diretor da Faculdade de
Letras aprovou atribuir, às atividades desenvolvidas e comprovadas pelo candidato, nos
últimos 3 anos, em seus RADOCS, a pontuação de acordo com a tabela anexa à resolução
02/2013 CONSUNI-CEPEC. Os pesos para o cálculo da Nota de Títulos, com base no
inciso VII do artigo 25 da resolução 02/2013 CONSUNI-CEPEC da UFG, são os
seguintes:

Atividades

Peso

I – Atividades de Ensino

4

II– Produção Intelectual

3

III – Atividades de Pesquisa e Extensão

1

IV – Atividades de Qualificação

2

A banca atribuirá uma única nota de títulos para cada candidato.
Os RADOCs dos anos de 2014, 2015 e 2016, bem como os documentos
comprobatórios das produções intelectuais devem ser anexados rigorosamente na ordem
em que são citados nos RADOCS.
Do resultado final: O resultado será feito com base na seguinte fórmula: Nota da
apresentação oral x 0,8 + nota da prova de títulos x 0,2.
Para ser aprovado no processo seletivo, o candidato deve obter, no mínimo, nota
final igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero).
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5 – DATA, HORÁRIO E LOCAL DO PROCESSO SELETIVO: Dia 12 de junho de
2017 (segunda-feira), às 14 horas, na sala 33, quando será feito o sorteio da ordem das
apresentações.
6 - DATA, HORÁRIO E LOCAL DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:
Dia 13 de junho de 2017 (terça-feira), às 14 horas, na sala 33.
7 - DOS RECURSOS:
Nas 48 (quarenta e oito) horas que se seguirem ao encerramento da divulgação do
resultado, os candidatos poderão interpor recurso ao Conselho Diretor da FL para
apreciação.

Goiânia, 26 de abril de 2017.

Prof. Dr. Francisco José Quaresma de Figueiredo
Diretor da Faculdade de Letras/UFG
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Anexo A

Alteração de Regime / Jornada de Trabalho
DADOS DO REQUERENTE
Nome:
Matrícula:

Telefone:

Cargo:

CPF:

Lotação:
Endereço:
E-mail:
Para ocupantes do cargo Docente:
( ) Requerer alteração do regime de trabalho de _____________ para ____________________,
Documentos a anexar:
 Plano de trabalho para o novo regime a que se propõe;
 Certidão de ata do Conselho Diretor, opinando sobre a solicitação;
 Certidão de Tempo de Contribuição para averbação na UFG (caso possua tempo fora da UFG e ainda não
tenha apresentado)
 Declaração e Termo de Compromisso (se for solicitação de passagem para DE - modelo no site do DP)
Para ocupantes do cargo de Médico/Médico Veterinário
( ) Requerer, a alteração da carga horária semanal de 20 horas para 40 horas, nos termos da Lei n° 9.436/97.
Documentos a anexar:
 Plano de trabalho da carga horária a que se propõe;
 Justificativa.
Para ocupantes do cargo Técnico-Administrativos:
( ) Requerer a concessão de jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional, com jornada de 8
para ____ horas, com carga horária semanal de 40 para _____ horas, nos termos do art. 5° e §§, da Medida
Provisória n° 2.174-28, de 24/08/2001.
OBSERVAÇÃO: Declaro estar ciente que devo permanecer cumprindo minha jornada atual, até decisão
quanto à presente solicitação.
Local e data:

Assinatura do requerente:

Assinatura da Chefia Imediata, c/carimbo:
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Anexo B

Serviço Público Federal
Universidade Federal de Goiás
Faculdade de Letras
PLANO DE TRABALHO PARA MUDANÇDA DE REGIME DE TRABALHO
DE 20 HORAS PARA DE
Nome: ___________________________________________________________________
Período: _________________________________________________________________

I - ATIVIDADES DE ENSINO
I - 1 ENSINO DE GRADUAÇÃO
Carga horária

I – 2 ENSINO – ORIENTAÇÃO

Nome dos alunos

II - PRODUÇÃO INTELECTUAL
II - 1 PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Quantidade prevista

III - ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO
IV - 1 ATIVIDADES EM PROJETOS DE
PESQUISA

Descrição
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IV - 2 ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Quantidade prevista

V - OUTRAS ATIVIDADES
V - 1 ATIVIDADES ACADÊMICAS
Quantidade prevista

V - 2 ATIVIDADES DE APRENDIZADO E
APERFEIÇOAMENTO

Quantidade prevista

V-3 ATIVIDADES DE GESTÃO

Quantidade prevista
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