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Processo nº 23067.004566/2021-74

EDITAL Nº 116/2022 - RETIFICA O EDITAL Nº 105/2022
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

CAMPUS DA UFC EM FORTALEZA
 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista
o que consta do processo nº 23067.004566/2021-74, resolve re�ficar o Edital nº 105/2022, de abertura
de Concurso Público para Professor do Magistério Superior, publicado no DOU de 20/06/2022, seção 3,
págs. 104 a 106, conforme discriminado abaixo:

Onde se lê:

"5.1. O "Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição" deverá ser encaminhado para o e-mail do
Departamento interessado, disponibilizado para inscrição no item 3 do presente Edital, no período das 8
(oito) horas do dia 11 de julho de 2021 até as 17 (dezessete) horas do dia 13 de julho de 2022."

"5.2. O Chefe do Departamento interessado analisa as informações/declarações con�das no Requerimento
de Isenção da Taxa de Inscrição e realiza, conforme o caso, a consulta ao REDOME (Registro Nacional de
Doadores de Medula Óssea) e providencia, junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
(dicon.progep@ufc.br) consulta ao CadÚnico. O candidato será comunicado do deferimento ou não da
solicitação, mediante e-mail constante no Requerimento, até às 17 horas do dia 2 de julho de 2022."

"8.2. No caso do concurso para o setor de estudo "Epistemologia e neuropsicologia do desenvolvimento
infan�l na perspec�va sociointeracionista" do Departamento de Estudos da Língua Inglesa, suas Literaturas
e Tradução, o candidato deverá realizar as provas escrita e didá�ca em Língua Inglesa."

 

Leia-se:

"5.1. O "Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição" deverá ser encaminhado para o e-mail do
Departamento interessado, disponibilizado para inscrição no item 3 do presente Edital, no período das 8
(oito) horas do dia 11 de julho de 2022 até as 17 (dezessete) horas do dia 13 de julho de 2022."

"5.2. O Chefe do Departamento interessado analisa as informações/declarações con�das no Requerimento
de Isenção da Taxa de Inscrição e realiza, conforme o caso, a consulta ao REDOME (Registro Nacional de
Doadores de Medula Óssea) e providencia, junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
(dicon.progep@ufc.br) consulta ao CadÚnico. O candidato será comunicado do deferimento ou não da
solicitação, mediante e-mail constante no Requerimento, até às 17 horas do dia 20 de julho de 2022."

"8.2. No caso do concurso para o setor de estudo "Prá�ca de Ensino e Língua Inglesa" do Departamento de
Estudos da Língua Inglesa, suas Literaturas e Tradução, o candidato deverá realizar as provas escrita e
didá�ca em Língua Inglesa."
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Reitoria da Universidade Federal do Ceará
Fortaleza, 24 de junho de 2022.

 
Cândido Bi�encourt de Albuquerque

Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE CANDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE,
Reitor, em 30/06/2022, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3106898 e o
código CRC B4116342.
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