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EDITAL DE CONCURSOS PÚBLICOS Nº 08, DE 11 DE MAIO DE 2017. 

 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas 
atribuições, de acordo com o disposto no Decreto Presidencial nº 6.944, de 21/08/2009; na 
Portaria Normativa Interministerial nº 399 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão e do Ministério da Educação, de 13/12/2016; na Decisão n° 446/2014, do Conselho 
Universitário da UFRGS (CONSUN), torna público que estarão abertas, no período de 
18/05/2017 a 01/06/2017, as inscrições para Concursos Públicos de Títulos e Provas para a 
Carreira do Magistério Superior, com nomeação em conformidade com as disposições da Lei 
nº 8.112, de 11/12/1990, conforme abaixo. 
 
 
1. Das Disposições Preliminares 

 
1.1 O concurso visa ao provimento de cargos vagos na Classe A denominação Professor 

Adjunto A, criado pela Lei no 7.596, de 10/04/1987; pelo Decreto nº 94.664, de 
23/07/1987; e pela Lei nº 12.772, de 28/12/2012 ou de acordo com a legislação vigente 
por ocasião da nomeação, regime de trabalho de 40h com Dedicação Exclusiva (turno 
diurno e/ou noturno). 
 

1.2 O cargo de professor do magistério superior é regulamentado pela Lei nº 12.772, de 28 
de dezembro de 2012. 

 
1.3 De acordo com a Lei nº 12.772, de 28/12/2012, as atribuições do cargo: "São atividades 

das Carreiras e Cargos Isolados do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal 
aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão e as inerentes ao exercício de 
direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além 
daquelas previstas em legislação específica." 
 

1.4 A Decisão nº 446/2014 – CONSUN e os conteúdos programáticos para cada área de 
conhecimento são considerados partes integrantes deste Edital, disponíveis no endereço 
eletrônico http://www.ufrgs.br/progesp/progesp-1/concursos-publicos. 
 

1.5 Os conteúdos programáticos para todas as áreas de conhecimento abrangidas neste 
Edital serão disponibilizados, na página eletrônica da PROGESP 
(http://www.ufrgs.br/progesp/progesp-1/concursos-publicos), até o dia 17 de maio de 
2017. 

 
 
2. Das Vagas: 
 
Unidade: Escola de Engenharia 
Departamento: Engenharia Mecânica 
Área de conhecimento: Engenharia Mecânica, Subárea: Energia e Fenômenos de Transportes 
Requisito(s): Doutorado em Engenharia com Tese nas áreas de Energia ou Fenômenos de 
Transporte 
Nº de Vagas: 02 (duas)  
Código(s) da(s) vaga(s): 275365, 272183 
Processo: 23078.503415/2017-99 
Informações: telefone(s) - (51) 33083114, (51) 33083929; e-mail – fernando.pereira@ufrgs.br; 
adrianep@ufrgs.br. 
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Unidade: Escola de Engenharia 
Departamento: Sistemas Elétricos de Automação e Energia 
Área de conhecimento: Sistemas Elétricos de Potência 
Requisito(s): Doutorado na área de Engenharia Elétrica 
Nº de Vagas: 01 (uma)  
Código(s) da(s) vaga(s): 274478 
Processo: 23078.506045/2017-41 
Informações: telefone(s) - (51) 33083140; e-mail – jmgomes@ufrgs.br. 
 
Unidade: Faculdade de Agronomia 
Departamento: Solos 
Área de conhecimento: Ciência do Solo, Subárea: Fertilidade do Solo 
Requisito(s): Doutorado em Ciência do Solo ou Ciências do Solo; ou Doutorado em 
Agronomia/Ciência ou Ciências do Solo; ou Doutorado em Agronomia/Solos e Nutrição de 
Plantas; ou Doutorado em Agronomia/Área de Concentração em Solo(s); Doutorado em 
Agronomia/Área de Concentração em Solos e Nutrição de Plantas; ou Doutorado em Ciências/ 
Área de Concentração em Solos; ou Doutorado em Ciências/Energia Nuclear na Agricultura. 
Nº de Vagas: 01 (uma)  
Código(s) da(s) vaga(s): 273898 
Processo: 23078.505352/2017-13 
Informações: telefone(s) - (51) 33087461; e-mail -  chfsolos@ufrgs.br. 
 
Unidade: Instituto de Ciências Básicas da Saúde 
Departamento: Farmacologia 
Área de conhecimento: Farmacologia, Subárea: Farmacologia Geral 
Requisito(s): Doutorado em Farmacologia, ou Ciências Biológicas, ou Ciências da Saúde. 
Nº de Vagas: 01 (uma)  
Código(s) da(s) vaga(s): 276285 
Processo: 23078.504750/2017-12 
Informações: telefone(s) - (51) 33083121, (51) 33083569; e-mail – farmaco@ufrgs.br. 
 
Unidade: Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos  
Departamento: Tecnologia de Alimentos 
Área de conhecimento: Ciência e Tecnologia de Alimentos, Subárea: Processamento de 
Carnes e Derivados 
Requisito(s): Graduação em Engenharia de Alimentos e Doutorado em Ciência e Tecnologia 
de Alimentos, ou Ciência de Alimentos, ou Engenharia de Alimentos, ou Microbiologia Agrícola 
e do Ambiente, ou Engenharia Química, ou Engenharia e Ciência de Alimentos, ou Engenharia 
de Produção, ou Tecnologia de Alimentos, ou Alimentos e Nutrição, ou Tecnologia de 
Alimentos e Nutrição, ou Ciência e Tecnologia Agroindustrial, ou Agronegócios, ou 
Desenvolvimento Rural. 
Nº de Vagas: 01 (uma)  
Código(s) da(s) vaga(s): 273993 
Processo: 23078.504276/2017-11 
Informações: telefone(s) - (51) 33086683; e-mail – tecnologiaicta@ufrgs.br. 
 
Unidade: Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos  
Departamento: Tecnologia de Alimentos 
Área de conhecimento: Ciência e Tecnologia de Alimentos, Subárea: Processamento de Frutas 
e Hortaliças, e Projetos da Indústria de Alimentos 
Requisito(s): Graduação em Engenharia de Alimentos e Doutorado em Ciência e Tecnologia 
de Alimentos, ou Ciência de Alimentos, ou Engenharia de Alimentos, ou Microbiologia Agrícola 
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e do Ambiente, ou Engenharia Química, ou Engenharia e Ciência de Alimentos, ou Engenharia 
de Produção, ou Tecnologia de Alimentos, ou Alimentos e Nutrição, ou Tecnologia de 
Alimentos e Nutrição, ou  Ciência e Tecnologia 
Agroindustrial, ou Agronegócios, ou Desenvolvimento Rural, ou Biotecnologia. 
Nº de Vagas: 01 (uma)  
Código(s) da(s) vaga(s): 609841 
Processo: 23078.505907/2017-19 
Informações: telefone(s) - (51) 33086683; e-mail – rrech@ufrgs.br. 
 
 
3. Das Inscrições: 
 
A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital, bem como as informações referentes a estes 
Concursos, dar-se-ão através de avisos, informativos, editais ou listas de resultados, no 
endereço eletrônico http://www.ufrgs.br/progesp/progesp-1/concursos-publicos. 
 
3.1 A inscrição do candidato implicará aceitação total e incondicional das disposições, normas 
e instruções constantes deste Edital e em quaisquer editais e normas complementares que 
vierem a ser publicados com vistas ao Concurso Público objeto deste Edital. 
 
3.2 Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente, ter Cadastro de Pessoa Física – 
CPF, documento de identificação e preencher todos os campos do Formulário de Inscrição. 
 
3.3 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, no período de 18/05/2017 a 
01/06/2017, através do endereço eletrônico http://www.ufrgs.br/progesp/progesp-1/concursos-
publicos. 
 
3.4 O candidato deverá preencher o formulário eletrônico, conferir os dados digitados e imprimir 
o seu documento de inscrição. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas não se responsabiliza 
pelo não recebimento de solicitação de inscrição via internet por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
 
3.5 O pagamento do valor da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou 
terminal de autoatendimento, impreterivelmente, até o dia 08/06/2017, independentemente de 
feriado. 
 
3.6 É de inteira responsabilidade do candidato a observância das regras e critérios de horários 
para processamento de dados nos respectivos bancos e terminais de autoatendimento. 
 
3.7 A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em hipótese alguma, processará qualquer registro 
de pagamento com data posterior a 08/06/2017. 
 
3.8 O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento, pela Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas, através do Banco, da confirmação do pagamento de seu valor de 
inscrição. 
 
3.9 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese 
alguma, salvo em caso de cancelamento do concurso, por conveniência da Administração. 
 
3.10 Caso efetue pagamento correspondente a mais de uma inscrição na mesma área de 
conhecimento do concurso, a(s) taxa(s) não será(o) devolvida(s). 


