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EDITAL Nº DE ABERTURA N. 049/2018/2018

PROCESSO Nº 23106.014555/2018-93
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO DOCENTE n°.049, DE 14/03/2018.
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB), em conformidade com a Lei n. 8.112/1990, com a Lei n. 12.772/2012, alterada pela Lei n. 12.863/2013, de
24/9/2013, e pela Lei n. 13.325/2016, de 29/7/2016, com o Decreto 7.485/2011, e com Decreto n. 6.944/2009 e nos termos da Portaria Interministerial n. 316,
de 09/10/2017, publicada no DOU de 19/10/2017, dos Ministérios de Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, torna pública a abertura de
inscrições para o Concurso Público de Provas e Prova de Títulos, e estabelece normas des nadas a selecionar candidatos para o cargo de Professor de
Magistério Superior da Fundação Universidade de Brasília (FUB).
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.
1.1 O concurso público será regido por este edital e pelo Edital de Condições Gerais, publicado no DOUn°. 232, de 04 de dezembro de 2015, Seção 3,
páginas 43 a 46, disponibilizado no endereço eletrônico h p://www.concursos.unb.br e executado pela Fundação Universidade de Brasília (FUB).
1.2 O concurso público visa selecionar candidatos para o cargo de Professor de Magistério Superior, no primeiro nível de vencimento da classe “A”, nos
termos do art. 8º da Lei n°. 12.772/2012, alterada pela Lei n°. 12.863/2013, de 24/9/2013, e pela Lei n°. 13.325/2016, de 29/7/2016.
1.3 A seleção para o cargo de Professor de Magistério Superior constará das seguintes provas:
a) Prova Escrita de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classiﬁcatório, com peso dois;
b) Prova oral para defesa de conhecimentos, de caráter eliminatório e classiﬁcatório, com peso dois;
c) Prova didá ca, de caráter eliminatório e classiﬁcatório, com peso unitário;
d) Prova prá ca de dissecação, de caráter eliminatório e classiﬁcatório, com peso unitário;
e) Prova de tulos, de caráter classiﬁcatório.
1.4 O concurso público será realizado no Distrito Federal.
2 DO CARGO
PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
Denominação: Adjunto “A”
Nível: 1
Classe: A
Área de Conhecimento: Anatomia Humana
As áreas ou subáreas do conhecimento têm por base as constantes da Tabela das Áreas do Conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cien ﬁco e Tecnológico (CNPq), ou da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vigentes à data de publicação do edital do
concurso.
Requisito Básico:Doutorado em Ciências Médicas, Ciências da Vida ou áreas aﬁns.
Departamento de Lotação: Faculdade de Medicina - FM.
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Vagas: 1(uma).
Denominação: Assistente “A”
Nível: 1
Classe: A
Área de Conhecimento: Anatomia Humana
As áreas ou subáreas do conhecimento têm por base as constantes da Tabela das Áreas do Conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cien ﬁco e Tecnológico (CNPq), ou da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vigentes à data de publicação do edital do
concurso.
Requisito Básico:Mestrado em Ciências Médicas, Ciências da Vida ou áreas aﬁns.
Departamento de Lotação:Faculdade de Medicina - FM.
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Vagas: Cadastro de reserva.
3 DA REMUNERAÇÃO
3.1 A estrutura remuneratória do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal é composta por Vencimento Básico e Retribuição por Titulação (RT),
conforme valores e vigências estabelecidos na Lei n°. 12.772/2012, alterada pela Lei n°. 12.863/2013, de 24/9/2013, e pela Lei n°. 13.325/2016, de
29/7/2016, e tabela a seguir (efeitos ﬁnanceiros a par r de 1º de agosto de 2017):
Classe
A
A

Denominação
Adjunto “A”
Assistente “A”

Regime de Trabalho
DE
DE

Titulação
Doutorado
Mestrado

Vencimento Básico R$
4.455,22
4.455,22

Retribuição por Titulação (RT)
5.130,45
2.172,21

Total R$
9.585,67
6.627,43
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4 DA INSCRIÇÃO
4.1 Taxas:
a) Taxa de Inscrição: R$ 227,87 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos), para a Denominação Adjunto “A” e regime de trabalho em
Dedicação Exclusiva.
b) Taxa de Inscrição: R$ 156,83 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos), para a Denominação Assistente “A” e regime de Dedicação
Exclusiva.
4.2 Será admi da a inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônico h p://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb, solicitada no período
entre 10 horas do dia 26 de março de 2018 e 23 horas e 59 minutos do dia 27 de abril de 2018, observado o horário oﬁcial de Brasília/DF.
4.2.1 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), disponível no
endereço eletrônico h p://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb, que deverá ser impressa para o pagamento da taxa de inscrição após a
conclusão do preenchimento do formulário de solicitação de inscrição on-line.
4.3 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 18 de maio de 2018.
4.4 É vedada a transferência do valor pago a tulo de taxa para terceiros, para outros cargos ou para outros concursos.
4.5 DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO.
4.5.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo Decreto n°. 6.593/2008.
4.5.2 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
a) es ver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n°. 6.135/2007; e
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n°. 6.135/2007.
4.5.3 A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível por meio do aplica vo de solicitação de inscrição no endereço
eletrônico h p://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb, no período compreendido entre 10 horas do dia 26 de março de 2018 e 23 horas e 59
minutos do dia 27 de abril de 2018 contendo:
a) indicação do Número de Iden ﬁcação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
b) declaração de que atende à condição estabelecida na letra “b” do subitem 4.5.2 deste edital.
4.5.4 O CESPE/UnB consultará o órgão gestor do CadÚnico para veriﬁcar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
4.5.5 As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer
momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do ar go 10,
do Decreto n°. 83.936/1979.
4.5.6 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omi r informações e(ou) torná-las inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsiﬁcar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 4.5.3 deste edital.
4.5.7 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via postal, via fax ou via correio eletrônico.
4.5.8 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo órgão gestor do CadÚnico.
4.5.9 A relação dos candidatos que veram o seu pedido de isenção deferido será divulgada na data provável de 07 de maio de 2018, no endereço
eletrônico h p://www.concursos.unb.br.
4.5.10 Após a divulgação da relação dos candidatos que veram o seu pedido de isenção deferido será concedido o prazode 2 (dois) dias úteis aos
candidatos
que
não
constarem
desta
relação,
para
contestar
o
indeferimento,
no
endereço
eletrônico
h p://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb. Após esse período não serão aceitos pedidos de revisão.
4.5.11 A resposta da contestação será disponibilizada, em 5 (cinco) dias úteis, após o término do prazo previsto no subitem 4.5.10, no endereço
eletrônico h p://www.concursos.unb.br.
4.5.12 Os candidatos que verem o seu pedido de isenção indeferido, conforme o subitem 4.5.9, deverão acessar o endereço eletrônico
h p://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb e imprimir a GRU Cobrança, por meio da página de acompanhamento, para pagamento até o dia
18 de maio de 2018, conforme procedimentos descritos neste Edital.
4.5.13 O interessado que não ver o seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo
estabelecido no subitem anterior, estará automa camente excluído do concurso público.
Evento
Período de Inscrição e Período de Solicitação de Isenção de Inscrição
Cronograma do
Evento

Divulgação da relação dos candidatos que veram o pedido de isenção
deferido
Período para contestar o indeferimento do pedido de isenção
Divulgação do resultado da contestação
Data limite para o pagamento da taxa de inscrição

Data
26/03/2018 a
27/04/2018
07/05/2018
08/05/2018 e 09/05/2018
17/05/2018
18/05/2018

5 DO ACATAMENTO DAS INSCRIÇÕES E DO CRONOGRAMA DE PROVAS.
5.1 A listagem dos candidatos inscritos no certame será objeto do Edital de Aceitação das Inscrições e de Cronograma de Provas, a ser publicado no Diário
Oﬁcial da União e disponibilizado no endereço eletrônico h p://www.concursos.unb.br, com, pelo menos, 10 (dez) dias úteis de antecedência da
realização da primeira prova.
5.2 Os horários, o local e a sequência de realização das provas e suas respec vas datas serão objetos dos editais de Cronograma de Provas, cuja primeira
prova não poderá ocorrer antes de transcorridos 60 (sessenta) dias a par r da data de publicação deste edital.
6 DAS PROVAS
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FASE
1ª FASE

2ª FASE

PROVA

CARÁTER

PESO

Prova Escrita de Conhecimentos - disserta va

Eliminatório e classiﬁcatório

2 (dois)

Prova Oral para Defesa de Conhecimentos
Prova Didá ca
Prova Prá ca de Dissecação
Prova de Títulos

Eliminatório e classiﬁcatório
Eliminatório e classiﬁcatório
Eliminatório e classiﬁcatório
Classiﬁcatório

2 (dois)
1 (um)
1 (um)
-

6.1 DA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS
6.1.1 A Prova Escrita de Conhecimentos terá caráter eliminatório e classiﬁcatório, será discursiva e avaliada na escala de 0 (zero) a 10,0 (pontos).
6.1.2 A Prova Escrita de Conhecimentos terá peso dois no cálculo da Nota Final das Provas de Caráter Eliminatório (NFPCE).
6.1.3 A Prova Escrita de Conhecimentos deverá ser realizada sem consulta e em língua portuguesa e abrangerá os objetos de avaliação (habilidades e
conhecimentos) descritos no Anexo I – Quadro dos Objetos de Avaliação.
6.1.3.1 O candidato disporá de, no máximo, 20 (vinte) linhas para responder a cada uma das 10 questões discursivas.
6.1.4 A Prova Escrita de Conhecimentos terá a duração máxima de 4 (quatro) horas.
6.1.5 A Prova Escrita de Conhecimentos será aplicada simultaneamente a todos os candidatos.
6.1.6 A Prova Escrita de Conhecimentos será corrigida pela Comissão Examinadora, sendo aprovado o candidato que ob ver nota ﬁnal (NFPE) igual
ou superior a 7,0 (sete) pontos, não considerando o seu respec vo peso.
6.1.7 Nos casos de fuga ao tema ou ausência de texto, o candidato receberá nota ZERO na Prova Escrita de Conhecimentos, ou na questão.
6.1.8 O candidato deverá apor sua assinatura somente no local próprio no Caderno de Texto Deﬁni vo. Qualquer marca iden ﬁcadora realizada pelo
candidato no espaço des nado à transcrição das questões discursivas ensejará a não correção desta prova.
6.1.9 Na Prova Escrita de Conhecimentos, cada membro da Comissão Examinadora avaliará e pontuará o candidato em conformidade com os
critérios a seguir:
a) capacidade analí ca e crí ca das questões, com pontuação igual a 3,0;
b) complexidade e acuidade dos conteúdos desenvolvidos, com pontuação igual a 2,0;
c) ar culação e contextualização dos conteúdos desenvolvidos, com pontuação igual a 2,0;
d) clareza no desenvolvimento das ideias e conceitos, com pontuação igual a 1,5;
e) forma (uso correto da Língua Portuguesa), com pontuação igual a 1,5.
6.1.10 A Nota Final da Prova Escrita de Conhecimentos (NFPE) será a média aritmé ca das notas atribuídas pelos membros da Comissão
Examinadora.
6.2 DA PROVA ORAL PARA DEFESA DE CONHECIMENTOS
6.2.1 A Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classiﬁcatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos.
6.2.2 A Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos terá peso dois no cálculo da Nota Final das Provas de Caráter Eliminatório (NFPCE).
6.2.3 A ordem de apresentação da Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos será objeto de sorteio.
6.2.4 A Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos terá duração máxima de 50 (cinquenta) minutos, sendo o tempo máximo de 30 (trinta) minutos
des nados à apresentação por parte do candidato e o tempo mínimo de 10 (dez) minutos des nados à arguição do candidato pela Comissão
Examinadora. A soma dos tempos não poderá ultrapassar o tempo de duração máxima da prova. A Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos
constará de exposição acerca da produção acadêmica do candidato e sobre o seu grau de conhecimento rela vo à área do concurso.
6.2.5 A Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos será gravada em meio magné co ou eletrônico de voz.
6.2.5.1 O procedimento de gravação da Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos será de responsabilidade exclusiva da Fundação
Universidade de Brasília (FUB), estando o candidato impedido de efetuar a gravação por meios próprios.
6.2.5.2 A gravação magné ca ou eletrônica de voz ﬁcará disponível durante o concurso público e até o período de sua vigência.
6.2.6 A Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos será aberta ao público, vedada a presença de candidatos concorrentes, sendo proibido ao
público arguir quaisquer dos candidatos.
6.2.7 Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abordagem e de apresentação da Prova Oral para Defesa de Conhecimentos, sendo-lhe facultado,
e de sua inteira responsabilidade, o uso dos recursos audiovisuais que trouxer para o concurso. Não serão disponibilizados recursos audiovisuais da
Fundação Universidade de Brasília (FUB).
6.2.8 Na Prova Oral para Defesa de Conhecimentos, cada membro da Comissão Examinadora avaliará e pontuará o candidato em conformidade com
os critérios a seguir:
a) nível de conhecimento na área objeto do concurso, com pontuação igual a 3,0;
b) capacidade de inter-relacionamento de ideias e conceitos, com pontuação igual a 2,5;
c) raciocínio, com pontuação igual a 2,0;
d) forma de expressão (uso da norma culta da Língua Portuguesa), com pontuação igual a 1,5;
e) adequação da exposição ao tempo previsto, com pontuação igual a 1,0.
6.2.8.1 A nota de cada membro da Comissão Examinadora será a soma dos pontos atribuídos aos critérios de avaliação desta Prova.
6.2.8.2 A Nota Final da Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos (NFPO) será a média aritmé ca das notas individuais atribuídas pelos
membros da Comissão Examinadora.
6.2.9 Para aprovação nesta prova, o candidato deverá obter nota ﬁnal (NFPO) igual ou superior a 7,0 (sete) pontos, não considerando o seu
respec vo peso.
6.2.9.1 O candidato que ob ver nota ﬁnal (NFPO) inferior a 7,0 pontos, não considerando o seu peso, será eliminado do concurso público.
6.3 DA PROVA DIDÁTICA
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6.3.1 A Prova Didá ca, de caráter eliminatório e classiﬁcatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos.
6.3.1.1 A Prova Didá ca terá peso unitário no cálculo da Nota Final das Provas de Caráter Eliminatório (NFPCE).
6.3.2 A Prova Didá ca consis rá de aula teórica do candidato acerca do objeto de avaliação sorteado.
6.3.3 A ordem de apresentação da Prova Didá ca será objeto de sorteio.
6.3.4 O candidato será convocado por meio do Edital de Aceitação de Inscrição e de Cronograma de Provas para comparecer ao local de prova com,
no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da data de realização da Prova Didá ca para proceder ao sorteio do objeto de avaliação dessa
prova.
6.3.4.1 O tempo decorrido entre o sorteio do objeto de avaliação e o horário deﬁnido para realização dessa prova deverá ser igual para todos
os candidatos.
6.3.5 Por ocasião do sorteio do objeto de avaliação, o candidato deverá sortear um dos 10 (dez) itens indicados no Anexo I – Quadro dos Objetos de
Avaliação, para compor a Prova Didá ca.
6.3.6 A Prova Didá ca terá duração máxima de 60 (sessenta) minutos, sendo o tempo máximo de 45 (quarenta e cinco) minutos des nados à
apresentação por parte do candidato e o tempo mínimo de 15 (quinze) minutos des nados à arguição do candidato pela Comissão Examinadora. A
soma dos tempos não poderá ultrapassar o tempo de duração máxima da Prova Didá ca.
6.3.7 A Prova Didá ca será gravada em meio magné co ou eletrônico de voz.
6.3.7.1 O procedimento de gravação da Prova Didá ca será de responsabilidade exclusiva da Fundação Universidade de Brasília (FUB), estando
o candidato impedido de efetuar a gravação por meios próprios.
6.3.7.2 A gravação magné ca ou eletrônica de voz ﬁcará disponível durante o concurso público e até o período de sua vigência.
6.3.8 A Prova Didá ca será aberta ao público, vedada a presença de candidatos concorrentes, sendo proibido ao público arguir quaisquer dos
candidatos.
6.3.9 Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abordagem e de apresentação da Prova Didá ca, sendo-lhe facultado, e de sua inteira
responsabilidade, o uso dos recursos audiovisuais que trouxer para o concurso. Não serão disponibilizados recursos audiovisuais da Fundação
Universidade de Brasília (FUB).
6.3.10 Para a apresentação da Prova Didá ca, o candidato deverá entregar à Comissão Examinadora, no seu respec vo horário, três cópias do plano
de aula.
6.3.11 Na Prova Didá ca, cada membro da Comissão Examinadora avaliará e pontuará o candidato em conformidade com os critérios a seguir:
a) domínio do objeto de avaliação sorteado, com pontuação igual a 3,0;
b) capacidade de organizar ideias a respeito do objeto de avaliação sorteado, com pontuação igual a 2,5;
c) capacidade de expor ideias a respeito do objeto de avaliação sorteado ao nível do aluno de graduação, com pontuação igual a 2,0;
d) obje vidade, com pontuação igual a 1,5;
e) espírito crí co, com pontuação igual a 0,5;
f) coerência entre o plano de aula apresentado e o desenvolvimento da aula, com pontuação igual a 0,25;
g) adequação da exposição ao tempo previsto, com pontuação igual a 0,25.
6.3.11.1 A nota de cada membro da Comissão Examinadora será a soma dos pontos atribuídos aos critérios de avaliação desta Prova.
6.3.11.2 A Nota Final da Prova Didá ca (NFPD) será a média aritmé ca das notas individuais atribuídas pelos membros da Comissão
Examinadora.
6.3.12 Para aprovação nesta prova, o candidato deverá obter nota ﬁnal (NFPD) igual ou superior a 7,0 (sete) pontos, não considerando o seu
respec vo peso.
6.3.12.1 O candidato que ob ver nota ﬁnal (NFPD) inferior a 7,0 pontos, não considerando o seu peso, será eliminado do concurso público.
6.4 DA PROVA PRÁTICA DE DISSECAÇÃO
6.4.1 A prova pra ca de dissecação, de caráter eliminatório e classiﬁcatório, terá peso unitário e valerá de 0 a 10 pontos.
6.4.2 O objeto de avaliação da prova pra ca de dissecação será conhecido por sorteio, o qual corresponderá a um dos objetos de avaliação indicados
no quadro 3: Objetos de avaliação para a Prova Pra ca de Dissecação, deste edital, para compor a sua prova de dissecação.
6.4.3 Prova será executada por todos os candidatos simultaneamente e deverá ser realizada sem consulta, 24 horas após o sorteio da região a ser
dissecada.
6.4.4 A prova prá ca terá duração de 4 horas.
6.4.5 O Candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova Prá ca de Dissecação com antecedência de vinte e quatro horas
para o sorteio do tema, objeto de dissecação.
6.4.6 A comissão examinadora avaliará o candidato quanto:
a) à capacidade de observação dos pontos de reparo para ﬁns de delimitação da região topográﬁca abordada, com pontuação igual a 1,0;
b) a capacidade de executar o trabalho de dissecação dos planos superﬁcial e subcutâneo, com pontuação igual a 3,0;
c) à capacidade de executar o trabalho de dissecação dos planos muscular e profundo, com pontuação igual a 3,0
d) à capacidade de descrição oral da região dissecada, com pontuação igual a 2,0;
e) à adequação da execução da dissecação no tempo previsto, com pontuação igual a 1,0.
6.4.7 O candidato deverá providenciar instrumental cirúrgico para sua prova prá ca de dissecação. A Universidade de Brasília não disponibilizará esse
instrumental.
6.4.8 Antes de iniciar a prova prá ca de dissecação o candidato deverá entregar um roteiro de dissecação referente à região sorteada que norteará a
a vidade de dissecação, portando o comprovante de inscrição e o documento de iden dade original.
6.4.9 Após 3 horas e 30 minutos de trabalho prá co de dissecação o candidato deverá encerrar as a vidades prá cas. Após o que comunicará a
Comissão Examinadora que se encontra disponível para a apresentação oral da dissecação.
6.4.10 O candidato fará uma exposição da região dissecada em no máximo 15 (quinze) minutos e poderá ser arguido ao ﬁnal de sua apresentação
oral por qualquer membro da Comissão Examinadora. O tempo de arguição não poderá ultrapassar o tempo total da prova (4 horas).
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6.4.11 A prova Prá ca de Dissecação será corrigida pela Comissão Examinadora, sendo aprovado o candidato que ob ver nota ﬁnal (NFPP) igual ou
superior a 7,0 (sete) pontos. .
6.4.12 A nota ﬁnal da prova pra ca de dissecação será a média aritmé ca das notas individuais atribuídas pelos membros da Comissão Examinadora.
6.4.13 A Prova Prá ca será aberta ao público, sendo vedada a interferência deste, em qualquer hipótese, na execução da prova pelos/as
candidatos/as.
6.4.14 A nota de cada membro da Comissão Examinadora será a média aritmé ca das notas, de zero (0) a dez (10), atribuídas aos quesitos do
subitem 6.4.6
6.4.15 A Prova Prá ca será gravada em meio magné co ou eletrônico de voz.
a) A gravação magné ca ou eletrônica de voz ﬁcará disponível durante o concurso público e até o período de sua vigência.
6.5 DA PROVA DE TÍTULOS
6.5.1 A Prova de Títulos, de caráter classiﬁcatório, terá peso um e valerá de 0 a 10 pontos.
6.5.2 Para a entrega dos documentos comprobatórios para a Prova de Títulos, o candidato deverá observar o constante da seção 16 – Da Organização
dos Títulos para a Prova de Títulos do Edital de Condições Gerais.
6.5.3 O Currículo La es não será objeto da Prova de Títulos, nem será consultado para auxiliar na avaliação dos tulos. Só serão considerados os
tulos entregues para esse ﬁm.
6.5.4 Para a Prova de Títulos os candidatos deverão considerar as informações con das no Anexo II – Formulário de Pontuação da Prova de Títulos
para a denominação de Adjunto “A” eAnexo III – Formulário de Pontuação da Prova de Títulos para a denominação de Assistente “A”, partes
integrantes deste Edital.
6.5.5 É facultada a entrega de cópias dos tulos declarados sem auten cação em cartório ou sem a apresentação de original para auten cação,
desde que o candidato assine e apresente a Declaração de Cópia Autên ca, disponível no Anexo V. As cópias entregues não serão devolvidas em
hipótese alguma.
7 DA NOTA FINAL DO CONCURSO
7.1 A Nota Final do Concurso será a média ponderada das notas das provas, e será ob da segundo a fórmula indicada a seguir:
NFPCE = (NFPE*2 + NFPO*2 + NFPP + NFPD)/6
NFPT = NPT/10
NFC = NFPCE + NFPT
em que: NFC = Nota Final do Concurso; NFPCE = Nota Final das Provas de Caráter Eliminatório; NFPT = Nota Final da Prova de Títulos; NPT = Nota da Prova
de Títulos; NFPE = Nota Final da Prova Escrita de Conhecimentos; NFPO = Nota Final da Prova Oral para Defesa de Conhecimentos; NFPP= Nota Final da
Prova Prá ca; NFPD = Nota Final da Prova Didá ca.
7.2 Todos os cálculos u lizados para obter a Nota Final do concurso dos candidatos serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se para
cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.
8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS DO CONCURSO.
8.1 O candidato deverá observar as exigências especíﬁcas para a área do concurso con das neste Edital e no Edital de Condições Gerais, publicado no
DOUn°. 232, de 04 de dezembro de 2015, Seção 3, páginas 43 a 46, e disponibilizado no endereço eletrônico h p://www.concursos.unb.br, bem como em
Editais e comunicados publicados no Diário Oﬁcial da União e divulgados na página eletrônica da Ins tuição.
8.2 A inscrição do candidato implicará aceitação tácita das normas do Concurso Público con das neste Edital e em outros Editais e comunicados
eventualmente publicados.
8.3 O candidato, ao se inscrever, declara ter conhecimento do Edital de Condições Gerais, disponibilizado no endereço eletrônico
h p://www.concursos.unb.br, que é parte integrante do presente Edital, devendo, ainda, acompanhar todas as fases do concurso público divulgadas no
endereço eletrônico acima mencionado.
8.4 A relação ﬁnal dos candidatos habilitados no concurso público será objeto do Edital de Resultado Final e atenderá ao art. 16 e seus parágrafos do
Decreto n°. 6.944/2009, em especial o § 1º, que orienta: “Os candidatos não classiﬁcados no número máximo de aprovados de que trata o Anexo II, ainda
que tenham a ngido nota mínima, estarão automa camente reprovados no concurso público”.
8.5 A ordem de nomeação considerará:
a) prioritariamente, a classiﬁcação de candidatos eventualmente aprovados em concursos anteriores de igual área, que estejam dentro do prazo de
validade e para o qual haja disponibilidade de vaga, observando, ainda, as demais condições deste subitem;
b) a denominação para a qual o candidato concorreu, até o limite de vagas estabelecidas neste Edital de Abertura e futuras vagas a ele apropriadas, até o
limite de candidatos classiﬁcados para a denominação de Adjunto “A”, prioritariamente;
c) a ordem de classiﬁcação;
d) posteriormente a denominação de Assistente “A” para o cadastro de reserva, havendo disponibilidade de vagas, e não havendo candidato classiﬁcado
para a denominação de Adjunto “A” a ser nomeado.
8.6 O prazo de validade do concurso será de um ano, contado a par r da data de publicação da homologação do resultado ﬁnal, podendo ser prorrogado,
uma única vez, por igual período.
8.7 O candidato deverá manter atualizado os seus dados pessoais e seu endereço perante a Fundação Universidade de Brasília (FUB). São de exclusiva
responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu endereço.
Carlos Vieira Mota
Decano de Gestão de Pessoas
ANEXO I
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QUADRO 1. OBJETOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA
Ordem
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Itens dos Objetos de Avaliação da Prova Escrita
Anatomia funcional e topográﬁca da cabeça e pescoço.
Anatomia funcional e topográﬁca do dorso.
Anatomia funcional e topográﬁca do tórax.
Anatomia funcional e topográﬁca do abdome.
Anatomia funcional e topográﬁca da pelve e períneo.
Anatomia funcional e topográﬁca do membro superior.
Anatomia funcional e topográﬁca do membro inferior.
Neuroanatomia funcional.
Formações tegumentares e anatomia de super cie.
Métodos de ensino em anatomia e legislação sobre o uso de cadáveres no ensino.
QUADRO 2. OBJETOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA

Ordem
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Itens dos Objetos de Avaliação da Prova Didá ca
Anatomia funcional e topográﬁca da cabeça: vascularização da face e couro cabeludo.
Anatomia funcional e topográﬁca do pescoço: laringe.
Anatomia funcional e topográﬁca do dorso: coluna vertebral.
Anatomia funcional e topográﬁca do tórax: coração e pericárdio.
Anatomia funcional e topográﬁca do abdome: peritônio e cavidade peritoneal.
Anatomia funcional e topográﬁca do períneo.
Anatomia funcional e topográﬁca do membro superior: mão.
Anatomia funcional e topográﬁca do membro inferior: coxa.
Tronco Encefálico: estrutura e função.
Formações tegumentares e anatomia de super cie.
QUADRO 3. OBJETOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE DISSECAÇÃO

Ordem
01
02
03
04
05
06
07

Itens dos Objetos de Avaliação da Prova Prá ca de Dissecação
Região anterior da mão.
Região da nuca.
Região glútea.
Região posterior da coxa.
Região posterior da perna.
Região anterior do antebraço.
Fossa cubital.
ANEXO II

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
CLASSE A – DENOMINAÇÃO: ADJUNTO “A” – NÍVEL 1
NOME DO CANDIDATO:
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
NÚMERO DO EDITAL:

Quan dade de Títulos
apresentados:

Declaro, para ﬁns de Prova de Títulos, que o presente caderno está organizado da seguinte forma:
1. Formulário de Pontuação da Prova de Títulos.
2. Declaração de Cópias Autên cas, devidamente preenchida e assinada, se for o caso.
3. Todos os tulos estão organizados por Grupo e contêm a indicação do item para o qual estão sendo apresentados.
4. Todos os tulos estão devidamente assinados pelo candidato, em conformidade com o subitem 16.2.3 do Edital de
Condições Gerais.
Quan dade de páginas
5. Todas as folhas deste caderno estão devidamente numeradas pelo candidato.
Declaro, ainda, ter ciência do teor dos Editais do Concurso Público, disponíveis em h p://www.concursos.unb.br, e
que recebi da Unidade Acadêmica ou Departamento responsável pelo Concurso o comprovante de entrega dos Títulos.
AUTENTICAÇÃO
DATA:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
1. O candidato deverá indicar nos tulos, em destaque, o item para o qual está sendo apresentado, observando as
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2.
3.
4.
5.

instruções das seções 15 - Da Prova de Títulos e 16 - Da Organização dos Títulos Para a Prova de Títulos do Edital de
Condições Gerais, disponível em h p://www.concursos.unb.br.
O candidato deverá preencher as colunas correspondentes à quan dade de tulos e à respec va pontuação.
A prova de tulos, de caráter apenas classiﬁcatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos.
A prova de tulos compreenderá a avaliação dos comprovantes correspondentes ao período dos úl mos cinco
anos que antecedem o início da inscrição, exceto para o Grupo I.
A Comissão Examinadora não reclassiﬁcará a indicação feita pelo candidato para a pontuação dos tulos. Eventuais
perdas de pontos por indicação equivocada serão de responsabilidade do candidato.

Grupo I – Títulos Acadêmicos
Observação: para este grupo, não haverá limitação de data de
obtenção do tulo – Grupo limitado em 3,35 pontos.
1.1
Mestrado concluído na área do concurso
1.2
Mestrado concluído em área aﬁm.
1.3
Mestrado fora da área.
1.4
Especialização lato sensu em área aﬁm.
1.5
Especialização lato sensu fora da área.
Total do Grupo I =>

Valor de
Quan dade de Títulos Pontuação Total
cada Título
1,0
0,6
0,5
0,2
0,2

Valor
Grupo II – A vidades Ligadas ao Ensino, à Extensão e Estágios – Grupo de
Limitado em 3,65 pontos.
cada
Título
Exercício do magistério superior, como docente em curso de
graduação e/ou pós-graduação em Ins tuição Pública de Ensino
2.1
1,0
Superior. Por ano le vo completo. Não cumula va com outras
quaisquer no mesmo período.
Exercício do magistério superior, como docente em curso de
graduação e/ou pós-graduação em Ins tuição Privada de Ensino
2.2
0,5
Superior. Por ano le vo completo. Não cumula va com outras
quaisquer no mesmo período.
Orientação de dissertação de mestrado aprovada. Pontuação por
2.3
0,7
dissertação.
Orientação de monograﬁa de especialização aprovada. Pontuação
2.4
0,5
por monograﬁa. Limitado a 3,5 pontos.
Orientação de monograﬁa ou trabalho ﬁnal em curso de
2.5 graduação. Pontuação por monograﬁa ou trabalho. Limitado a 3,0 0,3
pontos.
Orientação de grupo PET. Pontuação por grupo-ano. Limitado a
2.6
0,2
2,0 pontos.
Orientação de aluno bolsista de iniciação cien ﬁca. Pontuação
2.7
0,1
por bolsista-ano. Limitado a 2,0 pontos.
Orientação de aluno bolsista de monitoria. Pontuação por
2.8
0,1
bolsista-ano. Limitado a 2,0 pontos.
Orientação de aluno bolsista de extensão. Pontuação por
2.9
0,1
bolsista-ano. Limitado a 2,0 pontos.
Par cipação em Banca Examinadora de doutorado como membro
2.10
0,4
efe vo. Pontuação por tese.
Par cipação em Banca Examinadora de mestrado como membro
2.11
0,3
efe vo. Pontuação por dissertação.
Par cipação em Banca Examinadora de monograﬁa de conclusão
2.12
0,2
de curso ou de especialização.
Par cipação em Banca Examinadora de Concurso Público de
2.13 Docente para a classe de Professor Adjunto como membro
0,1
efe vo.
Coordenação de projeto de pesquisa e de extensão devidamente
2.14 registrado no órgão competente. Pontuação por
0,3
programa/projeto. Limitado a 3,0 pontos.
Coordenação de curso de especialização 360 horas. Pontuação
2.15
0,2
por coordenação. Limitada a 3,0 pontos.
Coordenação de curso de extensão (mínimo de 15h/aula).
2.16
0,1
Pontuação por coordenação. Limitado a 2,0 pontos.
Total do Grupo II =>

Grupo III – Produção Cien ﬁca, Técnica, Ar s ca e Cultural na área
do Concurso – Grupo limitado em 2,6 pontos
3.1
3.2
3.3

Livro publicado com ISBN, na área de conhecimento objeto do
concurso, com pontuação integral para livro publicado no
exterior e 80% para o publicado no Brasil.
Livro publicado com ISBN, em área correlata, com pontuação
integral para livro publicado no exterior e 80% para o publicado
no Brasil.
Capítulo de livro publicado com ISBN, na área de conhecimento

Valor
de
cada
Título

Quan dade de Títulos Pontuação Total

Quan dade de Títulos Pontuação Total

0,7
0,5
0,3
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objeto do concurso, com pontuação integral para capítulo de
livro publicado no exterior e 80% para o publicado no Brasil.
Capítulo de livro publicado com ISBN, em área correlata com
3.4 pontuação integral para capítulo de livro publicado no exterior e
80% para o publicado no Brasil.
3.5 Patente Registrada no exterior.
3.6 Patente Registrada no Brasil.
Ar go especializado publicado na imprensa. Pontuação pelo
3.7
conjunto.
Publicação de trabalho cien ﬁco em periódico qualiﬁcado na
3.8 CAPES como Qualis A internacional, na área de conhecimento
objeto do concurso. Pontuação por publicação.
Publicação de trabalho cien ﬁco em periódico qualiﬁcado na
3.9
CAPES como Qualis A ou B nacional. Pontuação por publicação.
Trabalho completo publicado em anais de congresso
3.10 internacional, na área de conhecimento objeto do concurso.
Pontuação por trabalho.
Trabalho completo publicado em anais de congresso nacional na
3.11 área de conhecimento objeto do concurso. Pontuação por
trabalho.
Trabalho completo publicado em anais de congresso regional na
3.12 área de conhecimento objeto do concurso. Pontuação por
trabalho.
Resumo publicado em anais de congresso internacional na área
3.13 de conhecimento objeto do concurso. Pontuação por resumo.
Limitado a 2,0 pontos.
Resumo publicado em anais de congresso nacional na área de
3.14 conhecimento objeto do concurso. Pontuação por resumo.
Limitado a 2,0 pontos.
Prêmio por a vidade cien ﬁca, na área de conhecimento objeto
3.15
do concurso. Limitada a 2,0 pontos.
Consultoria a órgão especializado de gestão cien ﬁca,
3.16 tecnológica ou consultoria técnica prestada a órgão público ou
privado. Limitado a 2,0 pontos.
Manual didá co ou outro instrumento didá co. Pontuação por
3.17
manual ou instrumento. Limitado a 2,0 pontos.
3.18 Organização de congressos. Pontuação pelo conjunto.
Total do Grupo III =>

0,2
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2

Valor de
cada
Título
4.1 Ocupantes de outros cargos de CD-3 e CD-4. Pontuação por ano. 0,1
Membro de Conselhos Superiores de Universidades. Pontuação
4.2
0,05
por ano.
Presidência de Comissão de Progressão Funcional, Comissão de
4.3 É ca Proﬁssional e Comitê de É ca em Pesquisa, em Ins tuição 0,05
de Ensino Superior.
Cheﬁa de departamento, coordenador de colegiado de curso de
4.4 graduação, coordenador de programa de
0,1
pós-graduação de caráter permanente. Pontuação por ano.
Coordenação de curso de especialização de caráter permanente
4.5
0,05
ou eventual. Pontuação por curso.
A vidade proﬁssional relacionada com a área de conhecimento.
4.6
0,05
Pontuação por ano.
Total do Grupo IV=>
PONTUAÇÃO TOTAL =>
Grupo IV – Exercício de a vidades ligadas à administração
universitária. Grupo limitado em 0,4 pontos

Quan dade de Títulos Pontuação Total

ANEXO III
FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
CLASSE A – DENOMINAÇÃO: ASSISTENTE “A” – NÍVEL 1 (CADASTRO DE RESERVA)
NOME DO CANDIDATO:
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
NÚMERO DO EDITAL:

Quan dade de Títulos apresentados:

Declaro, para ﬁns de Prova de Títulos, que o presente caderno está organizado da seguinte forma:
1. Formulário de Pontuação da Prova de Títulos.
2. Declaração de Cópias Autên cas, devidamente preenchida e assinada, se for o caso.
3. Todos os tulos estão organizados por Grupo e contêm a indicação do item para o qual estão sendo apresentados.
4. Todos os tulos estão devidamente assinados pelo candidato, em conformidade com o subitem 16.2.3 do Edital de
Condições Gerais.
Quan dade de páginas
5. Todas as folhas deste caderno estão devidamente numeradas pelo candidato.
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Declaro, ainda, ter ciência do teor dos Editais do Concurso Público, disponíveis em h p://www.concursos.unb.br, e
que recebi da Unidade Acadêmica ou Departamento responsável pelo Concurso o comprovante de entrega dos Títulos.

AUTENTICAÇÃO
DATA:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
1. O candidato deverá indicar nos tulos, em destaque, o item para o qual está sendo apresentado, observando as
instruções das seções 15 - Da Prova de Títulos e 16 - Da Organização dos Títulos Para a Prova de Títulos do Edital de
Condições Gerais, disponível em h p://www.concursos.unb.br.
2. O candidato deverá preencher as colunas correspondentes à quan dade de tulos e à respec va pontuação.
3. A prova de tulos, de caráter apenas classiﬁcatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos.
4. A prova de tulos compreenderá a avaliação dos comprovantes correspondentes ao período dos úl mos cinco
anos que antecedem o início da inscrição, exceto para o Grupo I.
5. A Comissão Examinadora não reclassiﬁcará a indicação feita pelo candidato para a pontuação dos tulos. Eventuais
perdas de pontos por indicação equivocada serão de responsabilidade do candidato.

Grupo I – Títulos Acadêmicos
Observação: para este grupo, não haverá limitação de data de
obtenção do tulo – Grupo limitado em 3,35 pontos.
1.1 Especialização lato sensu na área do concurso.
1.2 Especialização lato sensu em área aﬁm.
1.3 Especialização lato sensu fora da área.
Total do Grupo I =>

Valor de
Quan dade de Títulos Pontuação Total
cada Título
1,0
0,4
0,4

Valor
Grupo II – A vidades Ligadas ao Ensino, à Extensão e Estágios – Grupo de
Limitado em 3,65 pontos.
cada
Título
Exercício do magistério superior, como docente em curso de
graduação e/ou pós-graduação em Ins tuição Pública de Ensino
2.1
1,0
Superior. Por ano le vo completo. Não cumula va com outras
quaisquer no mesmo período.
Exercício do magistério superior, como docente em curso de
graduação e/ou pós-graduação em Ins tuição Privada de Ensino
2.2
0,5
Superior. Por ano le vo completo. Não cumula va com outras
quaisquer no mesmo período.
Orientação de dissertação de mestrado aprovada. Pontuação por
2.3
0,7
dissertação.
Orientação de monograﬁa de especialização aprovada. Pontuação
2.4
0,5
por monograﬁa. Limitado a 3,5 pontos.
Orientação de monograﬁa ou trabalho ﬁnal em curso de
2.5 graduação. Pontuação por monograﬁa ou trabalho. Limitado a 3,0 0,3
pontos.
Orientação de grupo PET. Pontuação por grupo-ano. Limitado a
2.6
0,2
2,0 pontos.
Orientação de aluno bolsista de iniciação cien ﬁca. Pontuação
2.7
0,1
por bolsista-ano. Limitado a 2,0 pontos.
Orientação de aluno bolsista de monitoria. Pontuação por
2.8
0,1
bolsista-ano. Limitado a 2,0 pontos.
Orientação de aluno bolsista de extensão. Pontuação por
2.9
0,1
bolsista-ano. Limitado a 2,0 pontos.
Par cipação em Banca Examinadora de doutorado como membro
2.10
0,4
efe vo. Pontuação por tese.
Par cipação em Banca Examinadora de mestrado como membro
2.11
0,3
efe vo. Pontuação por dissertação.
Par cipação em Banca Examinadora de monograﬁa de conclusão
2.12
0,2
de curso ou de especialização.
Par cipação em Banca Examinadora de Concurso Público de
2.13 Docente para a classe de Professor Assistente “A” como membro 0,1
efe vo.
Coordenação de projeto de pesquisa e de extensão devidamente
2.14 registrado no órgão competente. Pontuação por
0,3
programa/projeto. Limitado a 2,1 pontos.
Coordenação de curso de especialização 360 horas. Pontuação
2.15
0,2
por coordenação. Limitado a 3,0 pontos.
Coordenação de curso de extensão (mínimo de 15h/aula).
2.16
0,1
Pontuação por coordenação. Limitado a 2,0 pontos.
Total do Grupo II =>
Grupo III – Produção Cien ﬁca, Técnica, Ar s ca e Cultural na área

Valor

Quan dade de Títulos Pontuação Total

Quan dade de Títulos Pontuação Total
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do Concurso – Grupo limitado em 2,6 pontos.

de
cada
Título

Livro publicado com ISBN, na área de conhecimento objeto do
concurso, com pontuação integral para livro publicado no
exterior e 80% para o publicado no Brasil.
Livro publicado com ISBN, em área correlata, com pontuação
3.2 integral para livro publicado no exterior e 80% para o publicado
no Brasil.
Capítulo de livro publicado com ISBN, na área de conhecimento
3.3 objeto do concurso, com pontuação integral para capítulo de
livro publicado no exterior e 80% para o publicado no Brasil.
Capítulo de livro publicado com ISBN, em área correlata com
3.4 pontuação integral para capítulo de livro publicado no exterior e
80% para o publicado no Brasil.
3.5 Patente Registrada no exterior.
3.6 Patente Registrada no Brasil.
Ar go especializado publicado na imprensa. Pontuação pelo
3.7
conjunto.
Publicação de trabalho cien ﬁco em periódico qualiﬁcado na
3.8 CAPES como Qualis A internacional, na área de conhecimento
objeto do concurso. Pontuação por publicação.
Publicação de trabalho cien ﬁco em periódico qualiﬁcado na
3.9
CAPES como Qualis A ou B nacional. Pontuação por publicação.
Trabalho completo publicado em anais de congresso
3.10 internacional, na área de conhecimento objeto do concurso.
Pontuação por trabalho.
Trabalho completo publicado em anais de congresso nacional na
3.11 área de conhecimento objeto do concurso. Pontuação por
trabalho.
Trabalho completo publicado em anais de congresso regional na
3.12 área de conhecimento objeto do concurso. Pontuação por
trabalho.
Resumo publicado em anais de congresso internacional na área
3.13 de conhecimento objeto do concurso. Pontuação por resumo.
Limitado a 2,0 pontos.
Resumo publicado em anais de congresso nacional na área de
3.14 conhecimento objeto do concurso. Pontuação por resumo.
Limitado a 2,0 pontos.
Prêmio por a vidade cien ﬁca, na área de conhecimento objeto
3.15
do concurso. Limitado a 2,0 pontos.
Consultoria a órgão especializado de gestão cien ﬁca,
3.16 tecnológica ou consultoria técnica prestada a órgão público ou
privado. Limitado a 2,0 pontos.
Manual didá co ou outro instrumento didá co. Pontuação por
3.17
manual ou instrumento. Limitado a 2,0 pontos.
3.18 Organização de congressos. Pontuação pelo conjunto.
Total do Grupo III =>
3.1

0,7
0,5
0,3
0,2
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2

Valor de
cada
Título
4.1 Ocupantes de outros cargos de CD-3 e CD-4. Pontuação por ano. 0,1
Membro de Conselhos Superiores de Universidades. Pontuação
4.2
0,05
por ano.
Presidência de Comissão de Progressão Funcional, Comissão de
4.3 É ca Proﬁssional e Comitê de É ca em Pesquisa, em Ins tuição 0,05
de Ensino Superior.
Cheﬁa de departamento, coordenador de colegiado de curso de
4.4 graduação, coordenador de programa de
0,1
pós-graduação de caráter permanente. Pontuação por ano.
Coordenação de curso de especialização de caráter permanente
4.5
0,05
ou eventual. Pontuação por curso.
A vidade proﬁssional relacionada com a área de conhecimento.
4.6
0,05
Pontuação por ano.
Total do Grupo IV=>
PONTUAÇÃO TOTAL =>
Grupo IV – Exercício de a vidades ligadas à administração
universitária. Grupo limitado em 0,4 pontos.

Quan dade de Títulos Pontuação Total

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CÓPIA AUTÊNTICA

Eu, ________________________________________________________________, portador do CPF n°. ______________________________, inscrito sob o n°.
______________________________, no concurso público objeto do Edital de Abertura n°. ____________/__________, para a área de
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____________________________________________________________________________________________________________________________________,
do Departamento de _________________________________________________, declaro, para ﬁns de prova junto à Fundação Universidade de Brasília e
somente para efeito da Prova de Títulos, que os comprovantes entregues são cópias autên cas dos originais.
Declaro que estou ciente de que, na hipótese de prestar falsas informações, estarei incorrendo em falta e sujeito a penalidades previstas no § 3º do art. 4º do
Decreto n°. 2.880/1998.

Brasília, ______ de ___________________de _______.

___________________________________________
Assinatura

Observação: Esta declaração deverá acompanhar o Formulário de Pontuação da Prova de Títulos.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Vieira Mota, Decano(a) do Decanato de Gestão de Pessoas, em 14/03/2018, às 13:33, conforme horário oﬁcial
de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2256071 e o código CRC 3EEAABB0.

Referência: Processo nº 23106.014555/2018-93

SEI nº 2256071
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