
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
EDITAL Nº 17, DE 02 DE ABRIL DE 2008 

 
Retificação do Edital nº 15/2008 

 
A Universidade Federal de Alagoas torna pública a retificação do edital nº 15, de 31 de março de 2008, publicado no Diário Oficial da União do dia 02 de abril de 2008, seção 3, páginas 39, 40, 41, 42 e 43, nos 

termos a seguir: 
I. Considerando o disposto na Portaria nº 407, de 1º de abril de 2008, do Ministro de Estado da Educação, publicada no D.O.U. do dia 02/04/2008,  que distribuiu autorizações para realização de concurso público e 
provimento de cargos de Docentes de magistério superior autorizado pela Portaria MP nº 450, de dezembro de 2007, ACRESCENTE-SE ao quadro de vagas do Anexo I: (01) uma vaga de Professor Assistente para o 
Centro de Educação-CEDU, no regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na Área de Estudo de Educação à Distância, com titulação mínima de mestre em áreas afins a educação a distancia, com experiência em 
docência ou tutoria e produção de material didático para educação a distancia on line; 
II. Acrescente-se ao quadro de vagas do anexo I: 01(uma) vaga de Professor Assistente para a Faculdade de Direito-FDA, no regime de trabalho de 40 horas, com titulação mínima de mestre em Direito; 
III No quadro de vagas do Anexo I, onde se lê: 

UNIDADES CÓD. VAGAS ÁREA DE ESTUDO CLASSE REGIME TITULAÇÃO MÍNIMA 

ICBS 123 1 FARMACOLOGIA ADJUNTO DE Graduação em Farmácia, doutorado em ciências com concentração em farmacologia, imunologia, biologia celular e molecular ou 
biotecnologia 

Leia-se: 
UNIDADES CÓD. VAGAS ÁREA DE ESTUDO CLASSE REGIME TITULAÇÃO MÍNIMA 

ICBS 123 1 FARMACOLOGIA ADJUNTO DE Graduação em Ciências Biológicas ou Farmácia, Doutorado em Ciências com concentração em Farmacologia, Imunologia, Biologia 
Celular e Molecular ou Biotecnologia 

IV. No quadro de vagas disposto no Anexo I, onde se lê: 
UNIDADES CÓD. VAGAS ÁREA DE ESTUDO CLASSE REGIME TITULAÇÃO MÍNIMA 

IQB 159 1 QUÍMICA 
ORGÂNICA ADJUNTO DE 

Grad. e doutorado em química/eletroquímica, em química ou áreas afins; experiência comprovada em síntese de moléculas orgânicas 
de interesse farmacológico ou tecnológico; conhecimento em síntese total, metodologias de síntese e manuseio de equipamentos, 
tais como rmn, hplc e gc/ms; produção cientifica de no mínimo 04 (quatro) artigos publicados ou com aceite comprovado, onde pelo 
menos um deles contemple síntese total, em revistas com qualis internacional a,b ou c (ca química), nos últimos  

IQB 160 1 FÍSICO-QUÍMICA ADJUNTO DE 

Grad. e doutorado em química ou áreas afins; experiência comprovada em eletroquímica, com realização de atividades de 
caracterização de materiais e eletrodos via eletroquímica; produção cientifica de no mínimo 04 (quatro) artigos publicados ou com 
aceite comprovado, onde pelo menos um deles contemple a realização de atividades de caracterização de materiais e eletrodos via 
eletroquímica, em revistas com qualis internacional  a, b ou c (ca química), nos últimos três anos (2005 inclusive). 

Leia-se: 
UNIDADES CÓD. VAGAS ÁREA DE ESTUDO CLASSE REGIME TITULAÇÃO MÍNIMA 

IQB 161 1 QUÍMICA ORGÂNICA ADJUNTO DE 

Graduação e  doutorado em química ou áreas afins; experiência comprovada em síntese de moléculas orgânicas de interesse 
farmacológico ou tecnológico; conhecimento em síntese total, metodologias de síntese e manuseio de equipamentos, tais como rmn, 
hplc e gc/ms; produção cientifica de no mínimo 04 (quatro) artigos publicados ou com aceite comprovado, onde pelo menos um deles 
contemple síntese total, em revistas com Qualis internacional A,B ou C (ca química), nos últimos três anos (2005 inclusive). 

IQB 162 1 FÍSICO-QUÍMICA ADJUNTO DE 

Graduação  e doutorado em química ou áreas afins; experiência comprovada em eletroquímica, com realização de atividades de 
caracterização de materiais e eletrodos via eletroquímica; produção cientifica de no mínimo 04 (quatro) artigos publicados ou com aceite 
comprovado, onde pelo menos um deles contemple a realização de atividades de caracterização de materiais e eletrodos via 
eletroquímica, em revistas com Qualis internacional  A, B ou C (ca química), nos últimos três anos (2005 inclusive). 
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