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EDITAL Nº 114, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019
O Vice-Reitor, no exercício de Reitor da Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Edital de
abertura de inscrições destinado a selecionar candidatos, por meio de Processo Seletivo Simpli cado, para
contratação de Professor Visitante, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária nas
condições e características a seguir:
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Base Legal: Leis nº 8.745/1993, nº 9.394/96, nº 12.772/2012; Decreto n º 7.485/2011 e nº
9.508/2018; Instrução Normativa nº 1/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia; Resolução nº 226 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(ConsEPE) e alterações.
1.2. A contratação de professor visitante e de professor visitante estrangeiro tem por objetivo:
contribuir para o aprimoramento de programas de ensino, pesquisa e extensão; contribuir para a execução
de programas de capacitação docente; viabilizar o intercâmbio cientí co e tecnológico.
1.3. Área: Libras, subárea: Educação Especial
1.4. Total de vagas: 01 (uma) para ampla concorrência.
1.5. Período de Inscrição: 18/10/2019 a 17/11/2019.
1.6. Taxa de inscrição: Isento.
1.7.
As
inscrições
serão
http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public.

feitas

exclusivamente

via

internet,

pelo

endereço

1.8. Remuneração: R$ 9.616,18, equivalente à soma do vencimento básico e retribuição por
titulação (doutorado) da Classe Adjunto-A1 da carreira do Magistério Superior.
1.9. Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com
dedicação exclusiva.
1.10. A duração do contrato de professor visitante será de:
a) 1 (um) ano para professor visitante de nacionalidade brasileira, podendo ser prorrogado,
desde que o prazo total não exceda a 2 (dois) anos;
b) 1 (um) ano para professor visitante de nacionalidade estrangeira, podendo ser prorrogado,
desde que o prazo total não exceda a 4 (quatro) anos;
1.11. A íntegra do Edital de abertura encontra-se disponível no endereço eletrônico
www.ufabc.edu.br/concursos/docentes.
WAGNER ALVES CARVALHO
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certi cada.
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