
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO/TEMPORÁRIO 

EDITAL DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

Nº 007 - De ordem da Magnífica Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, torna público que estarão abertas as 

inscrições para a seleção de PROFESSOR SUBSTITUTO e PROFESSOR TEMPORÁRIO do Magistério Superior, nos termos da 

Lei 8.745/93, com redação dada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99, nº 12.425, de 17/06.2011 e Decretos nº 7.485, de 18/05/2011,  nº 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, da Resolução 038/2013-CONSEPE, de 19/03/2013, e da Lei nº 12.772/2012, alterada pela 

Medida Provisória nº 614, de 14 de maio de 2013, conforme as instruções a seguir determinadas: 

 

1. O presente Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas já existentes e à formação de Quadro de Reserva para vagas 

surgidas dentro do prazo de validade previsto neste Edital, nas seguintes áreas: 

 

VAGAS NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

UNIDADE DE LOTAÇÃO 
DISCIPLINA/ÁREA 

CONHECIMENTO 
VAGAS  TITULAÇÃO / REQUISITOS RT 

Departamento de Educação – 

CERES (Campus de 

Caicó/RN) 

Psicologia Educacional 1 
Graduação em Pedagogia ou em 

Psicologia e Especialização 
40h 

Leitura e Produção de Texto / 

Língua Portuguesa 
* 

Graduação em Letras / Língua Portuguesa 

e Especialização 
40h 

Departamento de Letras – 

CERES (Currais Novos/RN) 

Língua Portuguesa / Linguística 

(Vaga incluída na retificação do 

DOU nº 39, de 23/02/2017) 

1 
Graduação em Letras/Língua Portuguesa 

e Mestrado 
20h 

Didática 

(Vaga incluída na retificação do 

DOU nº 39, de 23/02/2017) 

1 Graduação em Pedagogia e Mestrado 20h 

Departamento de Nutrição – 

Campus de Natal/RN 
Nutrição Clínica 1 Graduação em Nutrição e Mestrado 20h 

Departamento de Engenharia 

de Produção – Campus de 

Natal/RN 

Engenharia de Operações e 

Processo da Produção – Projeto 

de Fábrica e de Instalações 

Industriais / Engenharia de 

Métodos 

* Graduação em Engenharias e Mestrado 40h 

Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairi – Campus de 

Santa Cruz/RN 

Atenção Fisioterapêutica em 

Saúde da Criança 

(Vaga incluída na retificação do 

DOU nº 39, de 23/02/2017) 

* 
Graduação em Fisioterapia e 

Especialização em Materno-Infantil 
40h 

(*) Cadastro de reserva 

1.1. As contratações dos candidatos aprovados somente poderão ser efetivadas quando na ocorrência, pelo corpo docente efetivo, 

de alguma das situações previstas no art. 3º da Resolução nº 038/2013-CONSEPE, abaixo discriminadas, bem como ante a 

comprovação da correta distribuição da carga horária na respectiva unidade acadêmica:  

a) Vacância do cargo (exoneração, demissão, posse em outro cargo inacumulável, falecimento ou aposentadoria); 

b) Nomeação para ocupar cargo de reitor, vice-reitor, pró-reitor, pró-reitor adjunto, diretor de centro, vice-diretor de centro, diretor 

de unidade acadêmica especializada ou direção de unidades vinculadas à administração central; 

c) Licença gestante e adotante; 

d) Afastamento para tratamento da própria saúde, quando superior a 60 (sessenta) dias; 

e) Afastamento para estudo ou missão no exterior; 

f) Afastamento para participação em programa de pós-graduação e/ou pós-doutorado; 

g) Afastamento para servir a organismo internacional; 

h) Afastamento para exercício de mandato eletivo; 

i) Afastamento para servir a outro órgão ou entidade; 

j) Licença para acompanhamento de cônjuge; 

k) Licença para desempenho de mandato classista; 

l) Licença para o serviço militar; 

m) Licença para tratar de assuntos particulares. 


