
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR POR TEMPO DETERMINADO 
 

EDITAL Nº 87, DE 22 DE AGOSTO DE 2014. 
 

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e do Trabalho da Universidade Federal de Alagoas, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, torna público que estarão reabertas as inscrições para o processo seletivo 
simplificado para contratação de PROFESSOR TEMPORÁRIO, de acordo com o Edt. 71 de 11 de junho de 
2014, DOU de 13/06/2014, a ser admitido na forma da Lei nº 8.745/93, art. 2º, XI, conforme autorização 
concedida pela da Portaria MEC nº 503/2014, publicada no DOU de 09/06/2014, e pela Portaria 
Interministerial MEC/MPOG nº 208/2013, publicada no DOU de 06/06/2014, bem como das disposições 
disciplinares internas, nas condições abaixo descritas. 
 

I. DAS VAGAS: 
1.1 A vaga objeto do presente edital de reabertura de inscrições é aquela constante no Anexo I, para a 
função de professor por tempo determinado, não provida quando da realização do primeiro período de 
seleção aberto.  
1.2. O presente edital se fundamenta no item 11.10, do Edital nº 71/2014, publicado no DOU de 
13/06/2014. 
 

II. DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO 
2.1. O presente concurso será executado pela Faculdade de Medicina (FAMED/UFAL) sob 
acompanhamento da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho – PROGEP/UFAL. 
 

III. DO CALENDÁRIO BÁSICO DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO 
3.1. O presente edital será executado, observando as seguintes etapas e prazos: 
 

EVENTO DATA DE INÍCIO DATA DE TÉRMINO 

A) Inscrições. 27/08/2014, a partir das 
14h. 

05/09/2014, até as 
14h. 

B) Pedidos de isenção da taxa de inscrição 27/08/2014, a partir das 
14h. 

29/08/2014 

C) Divulgação das isenções concedidas 
03/09/2014 03/09/2014 

D) Prazo para pagamento da taxa de inscrição 
pelos candidatos que não tiveram a isenção 
concedida, conforme horário regular do 
expediente bancário 

03/09/2014 05/09/2014 
 

E) Divulgação dos cronogramas com confirmação 

das datas, horários e locais exatos de prova 04/09/2014 04/09/2014 

F) Divulgação da relação de inscrições recebidas e 

homologadas 10/09/2014 10/09/2014 

G) Divulgação das bancas examinadoras 

designadas 17/09/2014           17/09/2014 

H) Período provável de realização das provas 
22/09/2014 26/09/2014 

  

IV. DAS REGRAS DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO 



 

4.1. A presente reabertura de concurso segue as demais regras e dispositivos constantes no Edital nº 71, 
de 11 de junho de 2014, publicado no DOU de 13/06/2014, inclusive quanto aos valores de taxa de 
inscrição. 
 

V. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1. As comunicações dos atos decorrentes deste edital serão veiculadas no site www.copeve.ufal.br e o 
resultado final publicado no Diário Oficial da União. 
5.2. Os candidatos aprovados deverão comprovar a titulação/escolaridade exigida neste edital para 
posse, sendo tornado sem efeito o ato de nomeação no caso da não comprovação. 
5.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho - PROGEP. 

 
Sílvia Regina Cardeal 

Pró-Reitora 
 

 
  

http://www.copeve.ufal.br/


 

 


