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5.12. A relação dos candidatos com pedidos de isenção indeferidos, acompanhada dos motivos determinantes, será divulgada simultaneamente com aqueles pedidos que foram deferidos, no mesmo endereço
eletrônico.
5.13. Não será admitido recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição. Aquele candidato que tiver o pedido indeferido, deverá realizar o procedimento disposto no tópico 2 deste Edital
para efetivar sua inscrição.
6. DA REMUNERAÇÃO
A tabela abaixo apresenta o valor bruto mensal da remuneração para a Carreira de Magistério Superior Federal, de acordo com os valores fixados nos Anexos III e IV da Lei nº 12.863, de 24/09/2013:

TABELA DE REMUNERAÇÕES
CLASSE/ PADRÃO CARGA HORÁRIA VENCIMENTO BÁSICO RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO - RT TO TA L

Especial. Mestrado Doutorado
Professor Assistente A 40h R$ 2.764,45 - R$ 835,05 - R$ 3.599,50

Professor Auxiliar com Especialização 40h R$ 2.764,45 R$ 253.13 - - R$ 3.017,58
Professor Auxiliar 40h R$ 2.764,45 - - - R$ 2.764,45
Professor Auxiliar 20h R$ 1.966,67 - - - R$ 1.966,67

Observação: As remunerações constantes na tabela serão acrescidas de: auxílio-alimentação no valor de R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais) para o regime de trabalho em Dedicação Exclusiva; auxílio-alimentação
no valor de R$ 186,50 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) para o regime de trabalho de 20 horas semanais; auxílio transporte; auxílio-creche no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) por cada
dependente menor de seis anos de idade e desde que solicitado por formulário próprio junto ao Departamento de Pessoal da Universidade Federal do Amazonas.

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO. DOS LOCAIS DE
REALIZAÇÃO DAS PROVAS. DO CALENDÁRIO DEFINITIVO
DE PROVAS.
7.1. O presente processo seletivo será realizado em rigorosa ob-
servância às Resoluções nº 002/2004-CONSUNI e nº 008/2009-CON-
SUNI, disponíveis no endereço eletrônico http://proco-
mun.ufam.edu.br/concursos.
7.2. O concurso será realizado em três (03) etapas distintas:
I. Análise dos Pedidos de Inscrição (de caráter eliminatório);
II. Prova Didática (de caráter eliminatório e classificatório);
III. Prova de Títulos (de caráter classificatório).
Observações:
I. O resultado de cada etapa será comunicado pela Banca Exami-
nadora diretamente aos candidatos e afixado exclusivamente nas de-
pendências das Unidades Acadêmicas executoras do processo seletivo
simplificado.
II.Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para nenhuma
das Provas.
III. Em hipótese alguma será permitido o ingresso de candidatos nos
locais de realização das provas após o horário previamente marcado
para o seu início;
IV. Somente terá acesso à sala de provas o candidato munido do
original de seu Documento Oficial de Identificação com foto ou cópia
deste devidamente autenticada, legível e sem rasuras;
V. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, permitindo,
com clareza, a identificação do candidato;
VI. Durante a realização das provas não será admitida qualquer es-
pécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a uti-
lização de livros, manuais, impressos ou anotações, máquinas cal-
culadoras (também em relógios) e agendas eletrônicas ou similares,
telefone celular, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor
de mensagens;
VII. É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando
arma de qualquer natureza;
7.3. O calendário definitivo das provas, contendo dia, hora, tempo de
duração e os locais de realização das provas, será informado aos
candidatos com pedido de inscrição deferidos, através do e-mail in-
formado no formulário de inscrição, bem como publicado no Diário
Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico http://proco-
mun.ufam.edu.br/concursos/concursos-prof-substituto.
8. DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO
8.1. Finalizado o prazo de inscrições, as Bancas Examinadoras pas-
sarão à análise dos pedidos de inscrição.
8.2. Será indeferido o pedido de inscrição:
8.2.1. Apresentado intempestivamente;
8.2.2. Encaminhado sem a observância dos requisitos constantes no
item 3 deste Edital, ainda que dentro do prazo de inscrições.
9. DA PROVA DIDÁTICA
9.1. A Prova Didática, a ser realizada na data provável de 06/06/2014,
consistirá em aula teórica a ser exposta pelo candidato, cujo tema será
sorteado de uma lista de 5 (cinco) temas. O sorteio do tema da Prova
Didática, bem como da ordem de apresentação dos candidatos, será
realizado com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência,
em local a ser designado pela Banca Examinadora.
Observações:
I. Apenas poderão participar do sorteio do tema e da prova didática os
candidatos que estiverem portando Documento Oficial de Identifi-
cação com foto;
II.O não comparecimento ao ato de sorteio do tema no horário de-
signado, por qualquer motivo, implicará na eliminação sumária do
candidato.
9.2. A Prova Didática deverá ter duração mínima de 50 (cinquenta)
minutos e máxima de 60 (sessenta) minutos, sob pena de eliminação

do candidato. Em observância ao disposto no artigo 13, § 3º, do
Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, a prova didática deverá
ser realizada em sessão pública e gravada para efeito de registro e
avaliação. Observação: Não será permitida a presença de candidatos
concorrentes.
9.3. Ao final da exposição, o candidato poderá ser arguido por quais-
quer dos membros da Banca Examinadora, por até 20 (vinte) mi-
nutos.
9.4. Na avaliação da Prova Didática serão considerados os seguintes
critérios:
I. Capacidade de organizar e expor ideias sobre o tema sorteado;
II. Objetividade;
III. Domínio do tema;
IV. Coerência entre o plano de aula apresentado e o desenvolvimento
da aula;
V. Adequação da exposição ao tempo previsto.
9.5. A Prova Didática valerá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo a
nota final do candidato obtida pela média aritmética das notas in-
dividuais atribuídas pelos membros da Banca Examinadora. Será con-
siderado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7
(sete) pontos.
9.6. O resultado da Prova Didática será publicado após o encer-
ramento das sessões de provas dos candidatos.
9.7. O candidato, mediante solicitação prévia, poderá obter cópia
digital da filmagem ou gravação de sua própria prova didática.
10. DA PROVA DE TÍTULOS
10.1. A Prova de Títulos terá caráter meramente classificatório.
10.2. Somente os candidatos que obtiverem aprovação na Prova Di-
dática estarão habilitados a apresentar os documentos, diplomas, cer-
tificados e correlatos citados no Curriculum Vitae (devidamente au-
tenticados) à Banca Examinadora para a realização da Prova de Tí-
tulos.
10.3. Os candidatos habilitados deverão apresentar seus títulos no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da data
designada para a realização da Prova de Títulos.
10.4. Para a Prova de Títulos, os diplomas, certificados e correlatos
citados no Curriculum Vitae expedidos no estrangeiro, somente serão
considerados se contiverem a indispensável revalidação oficial no
país, ressalvadas as situações específicas amparadas por Tratados,
Convenções ou Acordos Internacionais;
10.5. A Prova de Títulos constará do julgamento dos títulos pela
Banca Examinadora, compreendendo os seguintes itens:
I. Titulação Acadêmica;
II. Produção Intelectual na área do Concurso;
III. Atividade Acadêmica.
10.6. Para julgamento dos títulos serão consideradas as escalas de
valores constantes na Seção III, Tabelas I, II e III da Resolução nº
008/2009-CONSUNI, disponível no endereço eletrônico http://pro-
comun.ufam.edu.br/concursos.
10.7. A nota final da Prova de Títulos será computada pela média
aritmética simples da pontuação obtida nos itens: (I), Titulação Aca-
dêmica, (II) Produção Intelectual na área do Concurso e (III) Ati-
vidade Acadêmica.
11. DOS RECURSOS
11.1. Será admitida a interposição de recurso em todas as etapas do
concurso.
11.2. Para a interposição dos recursos, os candidatos disporão de no
máximo 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do resultado de
cada etapa.
11.3. O recurso deverá ser dirigido:
I. Ao Conselho Departamental ou Conselho Diretor, quando ques-
tionar decisão da Banca Examinadora;

II. À Magnífica Reitora, quando questionar decisão do Conselho
Departamental ou Conselho Diretor.
11.4. Em nenhuma hipótese serão aceitos recursos coletivos.
11.5. Serão sumariamente rejeitados os recursos carentes de fun-
damentação ou, ainda, aqueles interpostos fora do prazo estabelecido
neste Edital.
11.6. O resultado do recurso será comunicado diretamente ao can-
didato recorrente.
12. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS E DO RE-
SULTADO FINAL
12.1. O resultado de cada etapa será comunicado pela Banca Exa-
minadora diretamente aos candidatos e afixado nas dependências das
Unidades Acadêmicas executoras do processo seletivo simplificado.
12.2. Somente o resultado final do processo seletivo será divulgado
no endereço eletrônico http://procomun.ufam.edu.br/concursos/con-
cursos-prof-substituto, comunicado diretamente aos candidatos e afi-
xado nas dependências das Unidades Acadêmicas executoras do pro-
cesso seletivo.
13. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DO CON-
TRATO DE TRABALHO.
13.1. O resultado final do concurso, homologado pelo Conselho Di-
retor ou Conselho Departamental da Unidade Acadêmica, será sub-
metido à apreciação pela Magnífica Reitora, que o ratificará por meio
de Portaria a ser publicada no Diário Oficial da União, observada a
ordem de classificação dos candidatos.
13.2. Será selecionado o candidato que obtiver a maior pontuação na
média aritmética que resultar da soma da pontuação obtida na Prova
Didática e na Prova de Títulos. Na hipótese de empate, será pro-
clamado na primeira colocação o candidato que obteve maior pon-
tuação na Prova Didática.
13.3. A documentação necessária para a assinatura do contrato será
encaminhada ao candidato selecionado através do e-mail informado
no requerimento de inscrição.
13.4. O contrato inicial deverá ser assinado imediatamente e sua
vigência máxima não excederá 24 (vinte e quatro) meses, nos termos
da Lei nº 8.475, de 09 de dezembro de 1993. A renovação do contrato
firmado por período inferior a 24 (vinte e quatro) meses dependerá de
aprovação em avaliação de desempenho e interesse institucional.
13.5. O contratado exercerá suas atividades junto à Unidade Aca-
dêmica para a qual prestou o processo seletivo.
13.6. Não será efetivado o contrato de candidatos que tenham tido
vínculo de trabalho com a UFAM ou com quaisquer outras Ins-
tituições Federais de Ensino, na condição de Professor Substituto ou
Professor Visitante, nos 24 meses anteriores à assinatura do con-
trato.
13.7. O contratado estará sujeito às regras de acúmulo de cargos,
empregos e funções previstas na Constituição Federal e nos demais
regulamentos que disciplinam a matéria.
14. DAS VEDAÇÕES AO CONTRATADO E DA EXTINÇÃO DO
C O N T R ATO :
14.1. O candidato contratado não poderá:
I. Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no res-
pectivo contrato;
II. Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em
substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança;
III. Ser novamente contratado antes de decorridos 24 (vinte e quatro)
meses do encerramento de seu contrato anterior.
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