
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna pública a retificação do Edital 

N°208/2017 de Seleção Simplificada para professor substituto. 

 

Onde se lê:  

Horário da avaliação: 09:00 horas as 22:00 horas 

Leia-se:  

Horário da avaliação: 08:00 horas as 18:00 horas 

 

Onde se lê:  

2.1 A inscrição será realizada pelo(a) candidato(a) interessado(a) ou por meio 

de procuração, exclusivamente,  na sala AT 12/25, Gestão de Recursos 

Humanos (GRH), localizado no prédio FUP-UEA , no período de 29 de maio de 

2017 a 09 de  junho de  2017, exceto sábado, domingo e feriado, no horário 

de 08h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. 

Leia-se:  

2.1 A inscrição será realizada pelo(a) candidato(a) interessado(a) ou por meio 

de procuração, exclusivamente,  na sala AT 12/25, Gestão de Recursos 

Humanos (GRH), localizado no prédio FUP-UEP , no período de 29 de maio de 

2017 a 09 de  junho de  2017, exceto sábado, domingo e feriado, no horário 

de 08h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. 

 

Onde se lê:  

3.3 CRONOGRAMA DE PROVAS 

DATA EVENTO HORÁRIO LOCAL 

29/05/2017 a 

09/06/2017 

1. Entrega dos Títulos para a 

Prova de Títulos; 

 

De 08h30 a 

12h300 e 

13h30 a 17h30 

Sala AT 12/25, Gestão de Recursos 

Humanos (GRH), localizado no 

prédio FUP-UEA 

21/06/2017 

2. Divulgação da ordem de 

apresentação da Prova Oral 

para Defesa de Conhecimentos 

em ordem alfabética 

Até as 18h00 www.fup.unb.br 

04/07/2017 
3. Prova Oral para Defesa de 

Conhecimentos; 

De 09h00 as  

22h00 

Área Universitária, 01, Vila Nossa 

Senhora de Fátima - Planaltina, DF, 

Campus UnB Planaltina, Prédio FUP 

- UEP II, sala de Defesa AT 33/52. 

 

Leia-se:  

3.3 CRONOGRAMA DE PROVAS 

DATA EVENTO HORÁRIO LOCAL 



29/05/2017 a 

09/06/2017 

1. Entrega dos Títulos para a Prova de 

Títulos; 

 

De 08h30 a 

12h30 e 

13h30 a 

17h30 

Sala AT 12/25, Gestão de 

Recursos Humanos (GRH), 

localizado no prédio FUP-UEP 

03/07/2017 

2. Sorteio da ordem de apresentação 

da Prova Oral para Defesa de 

Conhecimentos. 

14h00  

Área Universitária, 01, Vila 

Nossa Senhora de Fátima - 

Planaltina, DF, Campus UnB 

Planaltina, Prédio FUP - UEP , 

sala de Defesa AT 33/52 

04/07/2017 

3. Prova Oral para Defesa de 

Conhecimentos.Caso seja necessário, 

pela quantidade de escritos, será 

agendado mais de um (1) dia de 

Prova Oral. 

De 08h00 as  

18h00 

Área Universitária, 01, Vila 

Nossa Senhora de Fátima - 

Planaltina, DF, Campus UnB 

Planaltina, Prédio FUP - UEP , 

sala de Defesa AT 33/52. 

 

Onde se lê:  

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Ainda que verificadas posteriormente à realização da Seleção Simplificada, a imprecisão das 

informações ou a falsidade de documentos implicarão na eliminação sumária do candidato, ressalvado o 

direito de ampla defesa, sendo declarados nulos, de pleno direito, a inscrição e todos os atos dela 

decorrentes, sem prejuízo de eventuais sanções de caráter judicial.  

7.2 O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, contando a partir da data da publicação do 

Edital de Homologação de Resultado Final no Diário Oficial da União (DOU). 

7.3 A remuneração é estabelecida pelo Governo Federal, composta por Vencimento Básico e Retribuição 

por Titulação, conforme a nova redação do art. 132-A da Lei n. 11.784/2008, dada pela Lei n. 

12.772/2012, alterada pela Lei n. 12.863/2013, de 24/9/2013 e reajustada de acordo com a Orientação 

Normativa nº 05/2009 SRH/MPOG apuradas em Termo Aditivo ao Contrato. 

7.4 De acordo com a Orientação Normativa SRH/MP nº 5, de 28 de outubro de 2009, a remuneração do 

pessoal contratado como professor substituto deve observar como parâmetro os vencimentos 

correspondentes ao padrão inicial da classe em que esteja sendo procedida a substituição do ocupante do 

cargo efetivo integrante das Carreiras de Magistério Superior, de Magistério de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico e do Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal.  

7.5 De acordo com a necessidade da Instituição, a jornada de trabalho dos candidatos selecionados poderá 

ser cumprida nos turnos diurno e/ou noturno. 

7.6 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais , 

comunicados  e demais informações referentes a este Processo Seletivo no Diário Oficial da União e no 

site do Decanato de Gestão de Pessoas (DGP), disponível no endereço eletrônico http://www.dgp.unb.br. 

 

 

Leia-se:  

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Não poderá ser novamente contratado, com fundamento na Lei 8.745/93, antes de 

decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, o 

candidato que tenha exercido o cargo de Professor Substituto ou Visitante ou outros 

serviços temporários com base nos termos da legislação vigente, que disciplina o 

assunto; 
7.2 Ainda que verificadas posteriormente à realização da Seleção Simplificada, a imprecisão das 

informações ou a falsidade de documentos implicarão na eliminação sumária do candidato, ressalvado o 

direito de ampla defesa, sendo declarados nulos, de pleno direito, a inscrição e todos os atos dela 

decorrentes, sem prejuízo de eventuais sanções de caráter judicial.  

7.3 O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, contando a partir da data da publicação do 

Edital de Homologação de Resultado Final no Diário Oficial da União (DOU). 

7.4 A remuneração é estabelecida pelo Governo Federal, composta por Vencimento Básico e Retribuição 

por Titulação, conforme a nova redação do art. 132-A da Lei n. 11.784/2008, dada pela Lei n. 



12.772/2012, alterada pela Lei n. 12.863/2013, de 24/9/2013 e reajustada de acordo com a Orientação 

Normativa nº 05/2009 SRH/MPOG apuradas em Termo Aditivo ao Contrato. 

7.5 De acordo com a Orientação Normativa SRH/MP nº 5, de 28 de outubro de 2009, a remuneração do 

pessoal contratado como professor substituto deve observar como parâmetro os vencimentos 

correspondentes ao padrão inicial da classe em que esteja sendo procedida a substituição do ocupante do 

cargo efetivo integrante das Carreiras de Magistério Superior, de Magistério de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico e do Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal.  

7.6 De acordo com a necessidade da Instituição, a jornada de trabalho dos candidatos selecionados poderá 

ser cumprida nos turnos diurno e/ou noturno. 

7.7 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais , 

comunicados  e demais informações referentes a este Processo Seletivo no Diário Oficial da União e no 

site do Decanato de Gestão de Pessoas (DGP), disponível no endereço eletrônico http://www.dgp.unb.br. 

 
 

 

 


