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EDITAL Nº 058/2022/DDP 

(Publicado no DOU nº 68, Seção 3, páginas 75 a 77, em 08/04/2022) 
 
A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – DDP/PRODEGESP da Universidade 
Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, considerando a Portaria Normativa nº 
154/2019/GR, de 09/01/2019, torna pública a abertura de inscrições com vista ao Processo 
Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto por tempo determinado, para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei n° 
8.745/1993 e suas alterações e da IN nº 01/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. 
 
1 Das inscrições: 
 
1.1 A inscrição deverá ser realizada por e-mail, no período compreendido entre 11/04/2022 e 
18/04/2022 (até às 17 horas – não serão aceitas inscrições recebidas após esse horário), mediante 
o envio, em formato PDF, dos seguintes documentos: 
 

a) Formulário de Inscrição preenchido (constante no Anexo 1 deste Edital e também 
disponível em concursos.ufsc.br); 

b) Documento de identificação, nos termos do item 1.6; 
c) Comprovante de pagamento da inscrição, nos termos do item 1.7. 

 
1.2 Caso não haja candidatos inscritos no período acima especificado, o prazo de inscrição ficará 
automaticamente prorrogado por igual período. 
 
1.3 As inscrições deverão ser enviadas para o(s) e-mail(s) do(s) respectivo(s) Departamento(s) de 
Ensino: 
 
1.3.1 Campus Araranguá: 
1.3.1.1 Coordenadoria Especial Interdisciplinar de Tecnologias da Informação e Comunicação – 
CIT/CTS: Fone: (48) 3721-6940. E-mail: cit@contato.ufsc.br. Site: https://cit.ufsc.br/. 
1.3.1.2 Departamento de Ciências da Saúde - DCS/CTS: Fone: (48) 3721-2167. E-mail: 
seletivo.dcs.ara@contato.ufsc.br. Site: dcs.ufsc.br. 
 
1.3.2 Campus Blumenau: 
1.3.2.1 Departamento de Engenharia Têxtil – DET/CTE: Fone: (47) 3232-5148/ (48) 3721-3348. E-
mail: det.bnu@contato.ufsc.br. Site: det.blumenau.ufsc.br. 
 
1.3.3 Campus Curitibanos: 
1.3.3.1 Departamento de Ciências Naturais e Sociais – CNS/CCR: Fone: (47) 3721-4166. E-mail: 
seid.cbs@contato.ufsc.br. Site: http://cns.ccr.ufsc.br/. 



1.3.4 Campus Joinville: 
1.3.4.1 Departamento de Engenharias da Mobilidade – EMB/CTJ. Fone: (47) 3204-7488. E-mail: 
emb.jve@contato.ufsc.br. Site: http://www.emb.joinville.ufsc.br/. 
 
1.3.5 Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima – Florianópolis: 
1.3.5.1 Colégio de Aplicação - CA/CED. Fone: (48) 3721-9691. E-mail: 
processoseletivo.ca@contato.ufsc.br. Site: http://www.ca.ufsc.br/. 
1.3.5.2 Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI/CED. Fone: (48) 3721-2787. E-mail: 
direcao.ndi@contato.ufsc.br. Site: http://www.ndi.ufsc.br/. 
1.3.5.3 Departamento de Fonoaudiologia – FON/CCS. Fone: (48) 3721-4912. E-mail: 
fon@contato.ufsc.br. Site: fonoaudiologia.ufsc.br. 
1.3.5.4 Departamento de Libras – LSB/CCE. E-mail: lsb@contato.ufsc.br. Site: 
https://dlsb.paginas.ufsc.br/. 
1.3.5.5 Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas – EPS/CTC. Fone: (48) 3721-7001 / 
3721-7011.  E-mail: eps@contato.ufsc.br. Site: https://deps.ufsc.br/. 
 
1.4 Todas as informações relativas à execução do processo seletivo simplificado – prorrogação do 
prazo das inscrições caso não haja candidato inscrito, publicação da portaria de homologação das 
inscrições, cronograma dos trabalhos e divulgação dos resultados - serão obtidas junto ao 
Departamento de Ensino. 
 
1.5 Poderá inscrever-se no processo seletivo a pessoa maior de 18 anos, brasileira, nata ou 
naturalizada, e o estrangeiro portador do visto permanente, mediante o preenchimento do 
formulário de inscrição, apresentação dos documentos exigidos e do comprovante do pagamento 
da taxa de inscrição. 
 
1.6 Serão aceitos como documento de identificação: Carteira de Identidade, ou equivalente de 
validade nacional com foto. No caso de candidato estrangeiro, passaporte com comprovação de 
Visto Permanente ou Registro Nacional Migratório (RNM). Candidatos com deficiência deverão 
apresentar laudo médico, conforme especificações no item 4.3. 
 
1.7 Taxa de Inscrição: R$ 20,00 (vinte reais), que deverão ser creditados na Conta Única do 
Tesouro Nacional - Banco do Brasil, através da emissão de GRU, sob o código de recolhimento nº 
153 163 152 37 288 837. Essa taxa, uma vez recolhida, em hipótese alguma será restituída.  
1.7.1 A emissão da GRU deverá ser feita através do site da Secretaria do Tesouro Nacional, onde 
deverá ser informada a Unidade Gestora da UFSC (153163), a Gestão (15237) e o código de 
recolhimento, '288 83-7'. Após a inserção desses dados deverão ser preenchidos os campos 
obrigatórios do formulário seguinte (CPF e nome do Proposto, caso possua, ou CNPJ UFSC 
83899526000182) e no campo Número de Referência informar o número (sem os símbolos) do 
Processo do Departamento para o qual está se inscrevendo, conforme consta no item 2 do Edital 
(exemplo: 2308012345201900). 
 
1.8 O candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas deverá solicitá-la 
no Formulário de Inscrição, de maneira clara e objetiva, e justificando sua necessidade. Se 
necessário, será solicitado o encaminhamento de laudo médico para comprovar a necessidade de 
seu pedido. A condição especial requerida será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e 
de razoabilidade. 



 
1.9 A portaria de homologação das inscrições será publicada no site do Departamento respectivo 
no dia subsequente ao término do prazo de inscrições. 
1.9.1 Caberá recurso quanto à homologação das inscrições no prazo de até um dia útil após a 
publicação, a ser interposto através do e-mail do Departamento conforme ponto 1.3 deste edital. 
 
 
2 Do(s) Processo(s) Seletivo(s): 
 
2.1 Campus Araranguá 
2.1.1 Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde - CTS 
2.1.1.1 Coordenadoria Especial Interdisciplinar de Tecnologias da Informação e Comunicação - CIT 
Campo de conhecimento: Estruturas e Visualização de Dados. 
Processo: 23080.014031/2022-14. 
Nº de vagas: 01 (uma), sendo esta, preferencialmente, reservada para candidatos com deficiência 
conforme prevê a seção 4 deste Edital. 
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 
Requisitos: Graduação em Ciência da Computação, Tecnologias da Informação e Comunicação, 
Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou Tecnologia em Jogos Digitais ou 
Especialização ou Mestrado ou Doutorado em Ciência da Computação ou Tecnologias da 
Informação e Comunicação. 
 
2.1.1.2 Departamento de Ciências da Saúde - DCS 
Campo de conhecimento: Bioquímica/ Imunologia/ Histologia/ Parasitologia. 
Processo: 23080.016316/2022-90. 
Nº de vagas: 01 (uma). 
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 
Requisitos: Graduação em Biomedicina ou Farmácia ou Ciências Biológicas e Mestrado ou 
Doutorado em Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde. 
 
2.2 Campus Blumenau 
2.2.1 Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde - CTS 
2.2.1.1 Departamento de Engenharia Têxtil - DET 
Campo de conhecimento: Engenharia Têxtil. 
Processo: 23080.015489/2022-91 
Nº de vagas: 01 (uma). 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais 
Requisitos: Graduação em Tecnologia de Produção Têxtil ou Engenharia Têxtil ou Engenharia 
Química e/ou Mestrado ou Doutorado em Engenharia Têxtil ou Engenharia Química. 
 
2.3 Campus Curitibanos 
2.3.1 Centro de Ciências Rurais – CCR 
2.3.1.1 Departamento de Ciências Naturais e Sociais - CNS 
Campo de conhecimento: Probabilidade e Estatística. 
Processo: 23080.014186/2022-51 
Nº de vagas: 01 (uma). 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais 



Requisitos: Graduação em Estatística ou Matemática ou Engenharia ou Agronomia ou Ciências 
Biológicas e Mestrado ou Doutorado em Estatística ou Matemática ou Engenharia ou Agronomia 
ou Biometria ou Estatística e Experimentação Agronômica ou Estatística e Experimentação 
Agropecuária ou Ciências Biológicas. 
 
2.4 Campus Joinville 
2.4.1 Centro Tecnológico de Joinville - CTJ 
2.4.1.1 Departamento de Engenharias da Mobilidade - EMB 
Campo de conhecimento: Engenharia Elétrica/ Telecomunicações. 
Processo: 23080.014289/2022-11 
Nº de vagas: 01 (uma). 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais 
Requisitos: Graduação em Engenharia Elétrica ou Engenharia Mecatrônica ou Engenharia 
Eletrônica ou Engenharia de Controle e Automação ou Engenharia de Energia e Especialização ou 
Mestrado em Engenharia ou Doutorado em Engenharia. 
 
2.5 Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima – Florianópolis 
2.5.1 Centro de Ciências da Educação - CED 
2.5.1.1 Colégio de Aplicação - CA 
Campo de conhecimento: Educação Geral – Anos Iniciais 
Processo: 23080.014470/2022-27 
Nº de vagas: 01 (uma). 
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 
Requisitos: Graduação em Licenciatura em Pedagogia. 
 
2.5.1.2 Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI 
Campo de conhecimento: Educação Infantil. 
Processo: 23080.015485/2022-11 
Nº de vagas: 01 (uma). 
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 
Requisitos: Graduação em Pedagogia. 
 
2.5.2 Centro de Ciências da Saúde - CCS 
2.5.2.1 Departamento de Fonoaudiologia - FON 
Campo de conhecimento: Fonoaudiologia / Disfagia 
Processo: 23080.012142/2022-96 
Nº de vagas: 01 (uma). 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais 
Requisitos: Graduação em Fonoaudiologia e Especialização ou Mestrado em Fonoaudiologia. 
 
2.5.2.2 Departamento de Fonoaudiologia - FON 
Campo de conhecimento: Fonoaudiologia / Saúde Coletiva 
Processo: 23080.013109/2022-83 
Nº de vagas: 01 (uma). 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais 
Requisitos: Graduação em Fonoaudiologia e Especialização ou Mestrado em Fonoaudiologia. 
 



2.5.3 Centro de Comunicação e Expressão - CCE 
2.5.3.1 Departamento de Libras - LSB 
Campo de conhecimento: Linguística Aplicada/ Ensino/ Aprendizagem de Libras. 
Processo: 23080.014375/2022-23 
Nº de vagas: 01 (uma). 
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 
Requisitos: Graduação em Licenciatura em Letras Libras ou Graduação Bacharelado em Letras 
Libras, Pedagogia ou Letras e Especialização em Educação de Surdos ou Mestrado ou Doutorado 
em Estudos da Tradução, Educação ou Linguística.  
Obs: As provas serão realizadas em Libras. 
 
2.5.4 Centro Tecnológico - CTC 
2.5.4.1 Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas - EPS 
Campo de conhecimento: Pesquisa Operacional. 
Processo: 23080.012129/2022-37 
Nº de vagas: 01 (uma). 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais 
Requisitos: Graduação ou Especialização ou Mestrado ou Doutorado em Engenharia ou 
Administração ou Ciências Contábeis. 
 
3 Da Avaliação: 
 
3.1 Após a divulgação da portaria que homologa as inscrições, o respectivo Departamento 
divulgará, também em seu site, a portaria que designa a comissão examinadora e o cronograma 
das atividades do processo seletivo. 
3.1.1 O candidato deverá comparecer pessoalmente a todas as etapas do concurso, na data, local 
e horário definidos em cronograma. 
3.1.2 O candidato que se atrasar ou faltar a qualquer uma das etapas obrigatórias será eliminado e 
ficará impedido de participar das etapas subsequentes. 
 
3.2 O candidato será avaliado por meio de prova didática (peso 2) e de prova de títulos (peso 1). 
3.2.1 Além das provas a que se refere o item 3.2, o órgão solicitante poderá, a seu critério, definir 
pela aplicação de: prova escrita dissertativa (peso 1) e prova prática (peso 1). 
3.2.2 Se a opção do órgão solicitante for pela aplicação da prova escrita de que trata o item 3.2.1, 
esta terá caráter eliminatório e classificatório. 
3.2.3 A prova escrita, se aplicada, deverá anteceder as provas didática, de títulos e prática. 
3.2.4 No caso de aplicação da prova escrita, o candidato deverá, para ser aprovado nesta fase, 
obter nota mínima 7 (sete). 
3.2.5 Se o órgão solicitante optar pela aplicação de prova prática, esta terá caráter classificatório.  
3.2.6 No caso de não aplicação das provas escrita e prática a que se refere o item 3.2.1, o cálculo 
da média final deverá manter os pesos das provas definido no item 3.1. 
3.2.7 Para todas as modalidades de avaliação do processo seletivo simplificado, 
independentemente da classe docente, as notas serão atribuídas na escala de 0 (zero) a 10 (dez). 
3.2.8 A média para aprovação em cada prova será 7 (sete), excetuando-se a prova de títulos, em 
que deverá ser atribuída a mesma nota por todos os membros da comissão. 
 
 



 
3.3 Da Prova Didática 
3.3.1 A prova didática consistirá em uma aula com duração de 40 a 50 minutos sobre um ponto 
constante no anexo 2 deste Edital (disponível em concursos.ufsc.br), sorteado com 24 horas de 
antecedência. 
3.3.2 O ato do sorteio do ponto para a prova didática é pessoal e não poderá ser feito por 
procuração. 
3.3.3 Caso o candidato não conclua sua aula no tempo máximo previsto, decorridos 50 (cinquenta) 
minutos de prova, a comissão examinadora deverá interrompê-lo visando a não prejudicar o 
cronograma, e registrará o fato em ata. 
3.3.4 A prova didática será realizada em sessão pública, sendo vedada a presença dos demais 
candidatos. 
3.3.5 Os candidatos deverão entregar, antes de seu início, três cópias do plano de aula à comissão 
examinadora, sendo atribuída nota zero à prova didática do candidato que não o fizer. 
3.3.6 O candidato será avaliado quanto: à entrega e organização de plano de aula; ao domínio do 
tema sorteado; à capacidade de organizar ideias a respeito do tema sorteado; à capacidade de 
expor ideias a respeito do tema sorteado; à objetividade; à coerência entre o plano de aula 
apresentado e o desenvolvimento da aula; à adequação da exposição no tempo previsto. 
3.3.7 A média para aprovação no prova didática será 7 (sete). 
 
3.4 Da Prova de Títulos 
3.4.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, consistirá na apreciação e valoração dos títulos, 
conforme pontuação estabelecida na Portaria Normativa nº 154/2019/GR. 
3.4.2 No horário previsto no cronograma para o sorteio de ponto da prova didática, o candidato 
deverá entregar o Curriculum Lattes, devidamente documentado, com os documentos dispostos 
na ordem de apresentação no currículo, ao secretário da comissão examinadora. 
3.4.2.1 Os documentos relativos aos grupos I e II do Anexo A da Portaria Normativa nº 
154/2019/GR deverão ser apresentados por cópia autenticada ou por cópia acompanhada pelo 
original para fins de autenticação no ato da entrega do currículo. O não cumprimento desse 
requisito implica na não contagem dos pontos relativos aos documentos faltantes. 
3.4.3 Somente serão aceitos diplomas de Graduação e Pós-Graduação reconhecidos pelo MEC. Os 
diplomas obtidos em instituição estrangeira serão aceitos mediante sua revalidação no Brasil, que 
deverá ser comprovada no ato da contratação. 
 
3.5 Do Resultado final 
3.5.1 A média de cada prova, com exceção da prova de títulos, será obtida mediante a média 
aritmética simples das notas atribuídas por cada membro da comissão examinadora, de acordo 
com os pesos estabelecidos para as provas. 
3.5.2 A média final será obtida mediante a média ponderada das médias aritméticas, observados 
os pesos dispostos nos itens 3.2 e 3.2.1. 
3.5.3 A classificação será obtida com base na média final dos candidatos, em ordem decrescente 
de pontuação. Será considerado aprovado o candidato que obtiver média final igual ou superior a 
7 (sete), e que obtenha classificação, observado o limite disposto no Anexo II do Decreto nº 
9.739/2019. 
3.5.4 No caso de empate, a classificação observará a seguinte ordem de preferência: I – a idade, 
em favor do candidato com idade igual ou superior a sessenta anos; II – a maior pontuação na 
prova didática; III – a maior pontuação na prova de títulos; IV – a maior idade. 



3.5.5 O resultado final, contendo a relação dos aprovados com sua classificação, será divulgado 
pelo presidente da comissão examinadora, no mural e site do Departamento respectivo, conforme 
definido no cronograma do processo seletivo simplificado.  
3.5.6 Do resultado final caberá recurso dirigido ao Chefe do Departamento, no prazo de um dia 
útil a contar da publicação dos resultados. 
3.5.6.1 O recurso será interposto através de requerimento à secretaria do Departamento 
respectivo, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame de forma 
clara e objetiva, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. 
3.5.7 Não haverá possibilidade, em hipótese alguma, de o candidato classificado obter 
transferência para o final da relação de aprovados publicada no DOU. 
3.5.8 Todas as provas serão realizadas em língua portuguesa, à exceção dos processos seletivos 
nos campos de conhecimento do item 2 deste edital, onde houver a especificação de realização de 
provas em outra língua. 
 
4 Da reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência: 
 
4.1 Foi reservado aos candidatos com deficiência 5% (cinco) do total de vagas deste Edital em 
conformidade com o Decreto nº 9.508/2018. 
4.1.1 Do total de vagas destinadas à reserva foi sorteado, de modo a determinar por critério 
impessoal e objetivo, em quais áreas/subáreas de conhecimento foram alocadas as reservas. O 
órgão solicitante que dispor de número igual ou superior a 5 (cinco) vagas, teve reservado 
automaticamente até um quinto dessas vagas, e a área/subárea que recebeu a reserva foi 
determinada por sorteio. 
4.1.2 A ata do sorteio está disponível no site http://concursos.ufsc.br. 
 
4.2 Os candidatos com deficiência participarão deste concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, bem como horários de início, datas e nota mínima exigida, observados os dispositivos 
legais e o atendimento do item 1.7. 
 
4.3 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas para candidatos com deficiência 
deverão fazer a sua opção no Formulário de Inscrição, informando o tipo de deficiência e 
anexando laudo médico legível atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e com a 
identificação e assinatura do médico atestante. O candidato que descumprir este item concorrerá 
somente às vagas de ampla concorrência. 
4.3.1 Caso o candidato possua um laudo técnico baseado na Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) poderá anexá-lo, como informação complementar, 
não desobrigando a apresentação do laudo médico nos moldes do item 4.3 
 
4.4 O candidato com deficiência que necessitar de condições especiais para a realização das 
provas deverá proceder conforme orientações do item 1.8. 
 
4.5 O candidato concorrente à reserva de vagas, se classificado na forma deste Edital, além de 
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante também na lista específica, por 
campo de conhecimento. 
 



4.6 Para o campo de conhecimento com vaga reservada, preferencialmente, para candidatos com 
deficiência, será convocado o candidato da lista de classificação de pessoas com deficiência, se 
houver, e seguirá o critério de alternância e proporcionalidade entre as vagas de ampla 
concorrência e as vagas reservadas. 
4.6.1 Em caso de não provimento do cargo por parte de candidato nomeado em vaga reservada, 
essa vaga será preenchida pelo candidato concorrente à mesma reserva posteriormente 
classificado, se houver. 
 
4.7 Antes da convocação do candidato com deficiência, o DDP terá a assistência da Equipe 
Multiprofissional de Acompanhamento aos Servidores da UFSC com Deficiência (EMAPCD) que, 
entre outras atribuições, avaliará se a deficiência apresentada pelo candidato se enquadra no 
disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, a viabilidade das condições de acessibilidade, as 
adequações do ambiente de trabalho e a possibilidade de uso de equipamentos ou outros meios 
que o candidato habitualmente utilize. 
4.7.1 Será assegurado o direito a recurso ao candidato que tiver o parecer constatando o não 
enquadramento da deficiência informada com a legislação, dirigido à EMAPCD, o qual deverá ser 
interposto em até 2 (dois) dias úteis da emissão do parecer e encaminhado para o e-mail 
pcd.prodegesp@contato.ufsc.br. O recurso deverá estar devidamente fundamentado, com 
argumentação lógica e consistente, digitado ou preenchido a mão com letra legível, contendo o 
nome e a assinatura do candidato, podendo juntar novos laudos médicos, exames 
complementares, ou documentos que julgar conveniente. 
 
4.8 Não será contratado, em vaga destinada a pessoa com deficiência, o candidato aprovado no 
processo seletivo cuja deficiência informada no Formulário de Inscrição, não seja constatada pela 
EMAPCD, caso em que o candidato passará a compor apenas a lista de classificação geral. 
 
5 Da Remuneração: 
 
5.1 Professores do Magistério Superior: Regime de 20 horas semanais - Graduação: R$ 2.236,32. 
Especialização: R$ 2.459,95. Mestrado: R$ 2.795,40. Doutorado: R$ 3.522,21.  
5.1.1 Professores do Magistério Superior: Regime de 20 horas semanais – Auxílio Alimentação de 
R$ 229,00. 
 
5.2 Professores do Magistério Superior: Regime de 40 horas semanais - Graduação: R$ 3.130,85. 
Especialização: R$ 3.600,48.  Mestrado: R$ 4.304,92. Doutorado: R$ 5.831,21. 
5.2.1 Professores do Magistério Superior: Regime de 40 horas semanais – Auxílio Alimentação de 
R$ 458,00. 
 
5.3 O candidato aprovado para o Magistério Superior será contratado nos termos da Lei nº 
8.745/93, no nível 1 da classe A do cargo de professor da carreira do Magistério Superior e 
perceberá remuneração composta de Vencimento Básico + Retribuição por Titulação, de acordo 
com a titulação requerida no processo seletivo respectivo, apresentada no ato da contratação, + 
Auxílio Alimentação, conforme os valores estabelecidos no presente Edital. É vedada qualquer 
alteração posterior da titulação. 
 
5.4 Professores do Magistério Básico, Técnico e Tecnológico: Regime de 40 horas semanais – 
Graduação: R$ 3.130,85. 



5.4.1 Professores Magistério Básico, Técnico e Tecnológico: Regime de 40 horas semanais – Auxílio 
Alimentação de R$ 458,00. 
 
5.5 O candidato aprovado para o Magistério Básico, Técnico e Tecnológico será contratado nos 
termos da Lei nº 8.745/93, no nível 1 da classe D do cargo de professor da carreira do Magistério 
Básico, Técnico e Tecnológico e perceberá remuneração composta de Vencimento Básico + 
Retribuição por Titulação, de acordo com a titulação requerida no processo seletivo respectivo, 
apresentada no ato da contratação, + Auxílio Alimentação, conforme os valores estabelecidos no 
presente Edital. É vedada qualquer alteração posterior da titulação. 
 
6 Das disposições gerais: 
 
6.1 A aprovação/classificação do candidato no Processo Seletivo Simplificado regido por este 
edital constitui mera expectava de direito à sua contratação, ficando este ato condicionado à 
rigorosa observância da ordem de classificação e à observância das disposições legais pertinentes 
e, sobretudo, ao interesse, ao juízo e à conveniência da administração da UFSC, observada 
também a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 
6.2 A seleção dos candidatos se dará nos termos da Portaria Normativa nº 154/2019/GR e será 
executada pelo órgão solicitante. O início do processo seletivo simplificado para a contratação de 
professores substitutos e temporários dar-se-á no prazo mínimo de 10 (dez) dias a contar da 
publicação deste Edital no DOU. 
 
6.3 O candidato selecionado será contratado por tempo determinado, conforme necessidade 
administrativa e calendário acadêmico, por um período de até 12 (doze) meses e poderá sofrer 
prorrogação de até 12 (doze) meses, conforme a legislação vigente. 
 
6.4 A contratação de que trata este edital é por tempo determinado para atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público, conforme Lei nº 8.745/93. Caso cesse a necessidade 
temporária que ensejou a abertura do processo seletivo, a instituição não será obrigada a efetivar 
a contratação. 
6.4.1 Poderá ocorrer alteração da jornada de trabalho do profissional a ser contratado ou no curso 
do contrato, conforme necessidade institucional. 
 
6.5 Estão impedidos de serem contratados: 
6.5.1 Ocupante de cargo, de emprego, ou de função pública federal, estadual, municipal, ou do 
Distrito Federal, abrangendo autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público, de 
categoria funcional de nível médio, que não seja de natureza técnica ou científica. 
6.5.2 Ocupante de cargo, emprego ou função em regime de dedicação exclusiva. 
6.5.3 Pessoa em situação de acumulação lícita que ultrapasse 60 (sessenta) horas semanais na 
soma do(s) vínculo(s) já existente(s) com a carga horária do contrato de Professor Substituto. 
6.5.4 Pessoa que tenha sido contratada nos termos da Lei nº 8.745/93 nos casos em que não 
tenham decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do último contrato. 
6.5.5 Pessoa que tenha dois vínculos com o serviço público, independente da soma das cargas 
horárias destes vínculos. 



6.5.6 O candidato que for professor do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico de Instituições Federais de Ensino. 
6.5.7 Pessoa em exercício de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou 
não. 
 
6.6 A comunicação oficial com o candidato habilitado, convocando-o para a contratação, será feita 
por meio do e-mail do aprovado, indicado no Formulário de Inscrição do processo seletivo. 
 
6.7 Os candidatos estrangeiros deverão comprovar no ato da contratação o Visto Permanente, de 
acordo com a legislação vigente. 
 
6.8 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 12 (doze) meses, a contar da 
data da homologação do resultado no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual 
período, a pedido do chefe da Unidade de Ensino ao qual se vincula o processo seletivo 
simplificado. 
 
6.9 0 A publicação do resultado final do processo seletivo no Diário Oficial da União valerá como 
documento comprobatório de classificação. 
 
6.10 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  
 
6.11 Havendo qualquer indício de fraude no processo de seleção ficarão os envolvidos sujeitos às 
penalidades legais. 
 
6.12 Os casos omissos serão solucionados pelo (a) Diretor (a) do Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas – DDP/PRODEGESP/UFSC. 

 
ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA 
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ANEXO 1 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

ÁREA DE CONHECIMENTO:_____________________________________________________________________

Nome: 

Data de Nascimento:  Cidade de Nascimento:  UF: 

Sexo:    
Masculino Feminino

Estado Civil: 

Nome do Cônjuge: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

Cor/Origem Étnica:    Nacionalidade: 

Deficiência:   
Sim Não

     Qual a Deficiência? 

Em caso de reserva de vagas, tem interesse em concorrer à vaga reservada para portadores de deficiência? 

Sim Não

Necessita de condições especiais para a realização das provas? 
Sim Não

Qual? 

https://concursos.ufsc.br/


Endereço 

Logradouro: 

Nº:    Complemento:  

Bairro:  Município:  UF: 

CEP:    Telefone: 
(  )

  Celular: 
(  )

E-mail (Campo Obrigatório):

Carteira de Identidade n°:   Órgão Expedidor:   UF: 

Data de Expedição:       CPF: 

Estrangeiro: Passaporte nº:     Data de chegada: 

País de origem: 

 Escolaridade (exigida para o cargo) 

Curso de Graduação (exigido para o cargo): 

Estabelecimento de Ensino: 

Município:    UF:    Concluído em: 

Pós-Graduação (exigida para o cargo):  

Titulação:      
Especialização

Mestrado

Doutorado

Formação: 

Estabelecimento de Ensino: 

Município:   País (Exterior): 

Concluído em: 
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ANEXO 2 

 
PROGRAMA DE PONTOS PROVA DIDÁTICA – EDITAL 058/2022/DDP  

 
1. Campus Araranguá 
1.1 Coordenadoria Especial Interdisciplinar de Tecnologias da Informação e Comunicação – CIT 
1.1.1 Campo de Conhecimento: Estruturas e Visualização de Dados: 1. Dados multivariados - 
conceitos, definições e visualização; 2. Hierarquias e árvores - conceitos, definições e visualização; 
3. Grafos e redes - conceitos, definições e visualização; 4. Representação Digital da Informação e 
de dados multimídia: imagem, gráficos vetoriais, texto, áudio, animação por computador e vídeo; 
5. Conceitos de compressão de imagem, áudio e vídeo. 
 
1.2 Departamento de Ciências da Saúde – DCS 
1.2.1 Campo de Conhecimento: Bioquímica/Imunologia/Histologia/ Parasitologia: 1 – Parasitos e 
parasitoses de importância médica; 2 – Importância e aplicabilidade da histologia no processo de 
entendimento e elaboração diagnóstica na prática médica; 3 – Diagnóstico laboratorial das 
grandes síndromes clínicas; 4 – Importância e aplicabilidade de conhecimentos sobre exames 
laboratoriais no processo de elaboração de diagnóstico do paciente na atenção primária; 5 – 
Diagnóstico laboratorial das doenças segundo os programas do Ministério da Saúde; 6 – 
Importância e aplicabilidade dos conhecimentos sobre microbiologia médica e o diagnóstico de 
doenças infecciosas. 
 
2. Campus Blumenau 
2.1 Departamento de Engenharia Têxtil – DET 
2.1.1 Campo de Conhecimento: Engenharia Têxtil: 1. Algodão: Formação da Fibra, Composição da 
fibra, Maturidade da fibra, Propriedades (térmicas, químicas, mecânica, finura, resiliência, Regain); 
2. Fibras Proteicas: estrutura molecular, propriedades, beneficiamento; 3. Fibras artificiais: 
estrutura e arranjo molecular, propriedades, processos de fabricação e aplicações; 4. Fibras da 
família do poliéster: estrutura e arranjo molecular, polimerização, propriedades, processos de 
fabricação e aplicações; 5. Fibras da família da poliamida: estrutura e arranjo molecular, 
polimerização, propriedades, processos de fabricação e aplicações; 6. Preparação à Tecelagem 
Plana – Urdimento Direto e Seccional; 7. Preparação à Tecelagem Plana – Principais características 
do processo de Engomagem; 8. Tecelagem Plana – Princípios de formação do tecido plano, 
Ligamentos Fundamentais e Derivados; 9. Tecelagem Plana – Mecanismos formadores de cala: 
Cames/Excêntricos, Maquinetas de Quadros, Maquineta Jacquard; 10. Tecelagem Plana – 
Classificação de teares: Tipos de inserção de trama: Lançadeira jato de ar, pinça, projétil, jato de 
água e múltiplas calas. 
 
3. Campus Curitibanos 
3.1 Departamento de Ciências Naturais e Sociais – CNS 

http://www.concursos.ufsc.br/


3.1.1 Campo de Conhecimento: Probabilidade e Estatística: 1 – Teoria de Probabilidade (espaço 
amostral; definições clássica, axiomática e experimental; Teorema da adição e produto; Teorema 
de Bayes; Probabilidade condicional; aplicações e utilização de software); 2 – Variáveis Aleatórias 
Discretas (caracterização, desenvolvimento do modelo, aplicações e utilização de software); 3 – 
Variáveis Aleatórias Contínuas (caracterização, desenvolvimento do modelo, aplicações e 
utilização de software); 4 – Análise de Variância para Delineamento Inteiramente Casualizado 
(princípios básicos, caracterização do delineamento, pressupostos, aplicações, interpretação dos 
resultados da ANOVA e utilização de software); 5 – Análise de Variância para Delineamento em 
Blocos Completos Casualizados (princípios básicos, caracterização do delineamento, pressupostos 
e aplicações, interpretação dos resultados da ANOVA e utilização de software); 6 – Experimentos 
Fatoriais (princípios básicos, caracterização do delineamento, pressupostos e aplicações, 
interpretação dos resultados da ANOVA e utilização de software); 7 – Experimentos em parcelas 
subdivididas (princípios básicos, caracterização do delineamento, pressupostos e aplicações, 
interpretação dos resultados da ANOVA e utilização de software); 8 – Testes de comparações de 
médias para Análise de Variância (caracterização, aplicações, interpretação dos resultados da 
ANOVA e utilização de software); 9 – Análise de Regressão Linear Simples (caracterização do 
modelo, análise de resíduos, teste de hipóteses, seleção de variáveis, aplicações e utilização de 
software); 10 – Análise de Regressão Múltipla (caracterização do modelo, análise de resíduos, 
teste de hipóteses, seleção de variáveis, aplicações e utilização de software). OBS.: O candidato 
deverá ter domínio em software estatístico, por exemplo R, para o desenvolvimento das aulas 
práticas. 
 
4. Campus Joinville 
4.1 Departamento de Engenharias da Mobilidade – EMB 
4.1.1 Campo de Conhecimento: Engenharia Elétrica / Telecomunicações: 1. Princípios de 
comunicação: multiplexação e modulação; 2. Princípios de redes sem fio: Introdução à 
comunicação sem fio, tipos e alcance; 3. Conceitos básicos de bluetooth; 4. Conceitos básicos de 
telefonia celular; 5. Conceitos básicos comunicação via satélite; 6. Princípios de redes de 
comunicação aplicadas a sistemas embarcados; 7. Princípios de conversores CC-CC aplicados a 
tração elétrica; 8. Princípios de inversores aplicados a tração elétrica; 9. Princípios de retificadores 
aplicados a tração elétrica; 10. Regeneração de energia em tração CC. 
 
5. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima – Florianópolis 
5.1 Colégio de Aplicação - CA 
5.1.1 Campo de Conhecimento: Educação Geral – Anos Iniciais: 1 – Linguagem Oral: usos e 
gêneros textuais; 2 – Linguagem Escrita: usos e gêneros textuais; 3 – Análise e Reflexão sobre a 
Língua Portuguesa; 4 – Aquisição do código escrito; 5 – Alfabetização na perspectiva do 
letramento; 6 – A prática de leitura de fruição; 7 – Tratamento da Informação e da Comunicação; 8 
– Ambiente e Sociedade; 9 – Consciência fonológica; 10 – Tempo e Espaço na Cultura. OBS.: A aula 
deve ser planejada para ser desenvolvida para a série/ano escolar indicada pelo candidato no 
plano de ensino apresentado à comissão examinadora. 
 
5.2 Núcleo de Desenvolvimento Infantil – NDI 
5.2.1 Campo de Conhecimento: Educação Infantil: 1- Articulação entre teoria e prática na 
Educação Infantil; 2- A relação entre o Desenvolvimento da criança, a Aprendizagem e o ensino na 
Educação Infantil; 3- Especificidades Educativas da Creche e da Pré-escola; 4- Organização, 



sistematização e documentação do trabalho pedagógico na Educação infantil; 5- O princípio 
inclusivo no trabalho pedagógico na educação infantil. 
 
5.3 Departamento de Fonoaudiologia – FON 
5.3.1 Campo de Conhecimento: Fonoaudiologia / Disfagia: 1- Biomecânica da Deglutição; 2- 
Alterações da Biomecânica da Deglutição; 3- Avaliação e terapia das disfagias neurológicas; 4- 
Avaliação e terapia das disfagias mecânicas; 5- Distúrbios da deglutição na prematuridade; 6- 
Distúrbios da Deglutição decorrentes de Câncer de Cabeça e Pescoço; 7- Avaliação e terapia da 
disfagia decorrente de Câncer de Cabeça e Pescoço; 8- Triagem da deglutição e Avaliação Clínica 
da Deglutição; 9- Avaliação Videofluoroscópica da deglutição; 10- Avaliação Nasoendoscópica da 
deglutição. 
 
5.3.2 Campo de Conhecimento: Fonoaudiologia / Saúde Coletiva: 1- Fonoaudiologia e as Redes 
de Atenção no SUS; 2- Atuação fonoaudiológica na Atenção Primária à Saúde; 3- Fonoaudiologia e 
as Políticas Publicas de saúde; 4- Determinantes socias de saúde e a Fonoaudiologia; 5- O papel do 
fonoaudiólogo na promoção e prevenção de agravos relacionados à Saúde do Trabalhador; 6- 
Planejamento em saúde e planejamento local na Atenção Primária à Saúde; 7- Monitoramento de 
indicadores de saúde na população e o papel dos sistemas de informação em saúde; 8- Processo 
de trabalho em saúde da família e a Fonoaudiologia; 9- Contexto de mudanças no SUS: política 
nacional de atenção básica e financiamento da saúde; 10-Ensino da Fonoaudiologia e a integração 
ensino-serviço-comunidade. 
 
5.4 Departamento de Libras – LSB 
5.4.1 Campo de Conhecimento: Linguística Aplicada/ Ensino/Aprendizagem de Libras: 1 – 
Linguística Aplicada à Educação de Surdos; 2 – Ensino de Libras como Primeira Língua; 3 – Ensino 
de Libras como Segunda Língua; 4 – Fundamentos da educação de Surdos; 5 – Língua Brasileira de 
Sinais – Fonologia; 6 – Língua Brasileira de Sinais – Morfologia; 7 – Língua Brasileira de Sinais – 
Sintaxe; 8 – Língua Brasileira de Sinais – Semântica e Pragmática; 9 – História da Educação de 
Surdos; 10 – Didática da educação de Surdos. Obs: As provas serão realizadas em Libras. 
 
5.5 Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas – EPS 
5.5.1 Campo de Conhecimento: Pesquisa Operacional: 1 – Programação Linear: formulação de 
modelos; 2 – Programação Linear: resolução gráfica; 3 – Programação Linear: método simplex 
04 – Problema de transportes; 5 – Problema de atribuição; 6 – Programação de projetos: cálculo 
de folgas e caminho crítico; 7 – Programação de projetos: programação com incerteza; 8 – 
Simulação. 
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