UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS
EDITAL CTRN/UFCG Nº 11, DE 27 DE AGOSTO DE 2020
O Di retor do Centro de Tecnologia e Recursos Na turais da Uni versidade Federal de Campina Gra nde, no uso de
suas atri bui ções , torna público, pa ra conheci mento dos interessados , que se encontram a bertas as ins cri ções
pa ra o Processo Seleti vo Simplifi cado pa ra Professor Subs tituto da Ca rrei ra do Ma gistério Superior, Classe
Adjunto, Nível 1, pa ra á rea de conheci mento Resistência dos Ma teriais e Ins talações Indus triais, com ca rga
horá ria de 40 horas semanais, na Unida de Acadêmi ca de Engenha ria de Alimentos , devidamente autori zado pelo
Ma gnífi co Rei tor conforme processo n° 23096.009600/2020-79, e em conformidade com a Lei Nº 8.745, com as
al tera ções fei tas pelas Leis 9.849/99, 10.667/03, 10.973/04 e 11.123/05, pela Lei nº 12.425, de 17.06.2011,
Res olução Nº. 01/2018 da Câma ra de Ges tão Administra ti vo Financeira , Lei Nº 12.772/12 al terada pela Lei Nº
12.863, de 24.09.2013 e disposições contidas nes te Edi tal.
As inscri ções serão realizadas das 00h00 do dia 15 de setembro de 2020 a té às 22h:00 do dia 21 de setembro de
2020 via Sis tema Eletrônico de Informa ções SEI! -UFCG por meio de cadas tro de usuá rio externo – s ítio do
SEI! https ://pra .ufcg.edu.br/pagina -sei.html
Os procedimentos pa ra cadas tro de usuá rios externos no Sis tema Eletrôni co de Informa ções SEI! – UFCG podem
ser encontra dos no s ítio: https ://pra .ufcg.edu.br/noti cias/126-comuni cado-procedi mento-pa ra -ati va ca o-deusua rios -externos-no-modulo-de-peti ciona mento-do-sei-ufcg.html
O processo seleti vo terá validade de 1 (um) a no podendo ser prorrogado por i gual período e o valor da ta xa de
ins cri ção é de R$ 60,00 (sessenta reais).
A á rea de conhecimento objeto do processo seleti vo e vagas respecti vas es tão especi fi cadas na tabela abai xo:
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A versão completa do Edi tal es tá disponível no Centro de Tecnologia e Recurs os Na turais e na internet
www.ctrn.ufcg.edu.br e/ou www.ufcg.edu.br).
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