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Processo nº 23067.021838/2022-81

EDITAL Nº 145/2022 - ALTERA O EDITAL Nº 140/2022
SELEÇÃO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O Vice-Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo
em vista o que consta do processo nº 23067.021838/2022-81, resolve alterar a alínea "e" do item 2; o
item 7.1; e acrescentar o item 20 e seus subitens, objetos do Edital Nº 140/2022, publicado no DOU de
08/12/2022, seção 3, págs. 69 a 72, conforme discriminado abaixo:

Onde se lê:

"e) comprovante do pagamento no Banco do Brasil da taxa de inscrição, conforme Quadro anexo ao
presente  Edital,  através  de Guia  de Recolhimento da União -  GRU,  no Portal  SIAFI,  disponível  no
endereço  eletrônico  h p://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp  (Unidade
Gestora:  153045;  Gestão:  15224;  Código  de  Recolhimento:  28883-7;  Número  de  Referência:
15304515224253;  CNPJ  do  Contribuinte:  07.272.636/0001-31;  Nome  do  Contribuinte/Recolhedor:
Universidade Federal do Ceará);"

"7.1. O provimento das vagas, por setor de estudo, obedecerá a seguinte ordem: ampla, ampla, ampla,
ampla, deficiente."

Leia-se:

"e) comprovante do pagamento no Banco do Brasil da taxa de inscrição, conforme Quadro anexo ao
presente  Edital,  através  de Guia  de Recolhimento da União -  GRU,  no Portal  SIAFI,  disponível  no
endereço  eletrônico  h p://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp  (Unidade
Gestora:  153045;  Gestão:  15224;  Código  de  Recolhimento:  28883-7;  Número  de  Referência:
15304515224253; CPF e Nome do Contribuinte: refere-se ao candidato);"

"7.1. O provimento das vagas, por setor de estudo, obedecerá a seguinte ordem, nos casos em que
não houver reserva de vagas para pessoas negras ou reserva de vagas para pessoas com deficiência:
ampla  concorrência,  ampla  concorrência,  reserva  para  pessoas  negras,  ampla  concorrência,
reserva para pessoas deficientes."

Acrescenta-se:

20. Podem concorrer à reserva de vagas para pessoas negras aqueles que se autodeclararem pretos ou
pardos no ato da inscrição, conforme quesito cor ou raça u lizado pela Fundação Ins tuto Brasileiro
de Geografia e Esta s ca (IBGE). 

20.1. O candidato deverá indicar no "Requerimento de Inscrição" que concorre à reserva de vagas para
pessoas  negras,  anexar  o  Termo  de  Autodeclaração,  documentos  disponíveis  no  endereço
eletrônico www.progep.ufc.br, tendo em vista o disposto no ar go 2º da Lei nº 12.990/2014.

20.2. Às pessoas negras serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas, na forma do ar go 1º da Lei
nº 12.990/2014. O percentual será observado na hipótese de provimento, quando do surgimento de
novas  vagas,  para  o  mesmo  setor  de  estudo,  no  prazo  de  validade  da  seleção.  (COMUNICA



SIGEPE 564089).

20.3. Na hipótese de quan ta vo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros,
esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior
que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração
menor que 0,5 (cinco décimos), conforme o disposto no § 2º do ar go 1° da Lei nº 12990/2014.

20.4.  O  candidato  que  concorre  às  vagas  reservadas  para  pessoas  negras  concorrerá
concomitantemente às vagas reservadas à ampla concorrência, do mesmo setor de estudo, de acordo
com a sua classificação na seleção.

20.5.  Será  facultado  ao  candidato  desis r  de  concorrer  à  reserva  de  vagas  para  pessoas  negras,
mediante Requerimento a ser encaminhado para o e-mail  do Departamento,  Ins tuto, Campus ou
Faculdade interessado, disponibilizado para inscrição no quadro anexo ao presente Edital, até as 22
(vinte e duas) horas do úl mo dia do período de inscrição.

20.6. O candidato que concorre à reserva de vagas para pessoas negras, terá a sua Autodeclaração
avaliada por Comissão de Heteroiden ficação, conforme o disposto na Portaria Norma va n° 04/2018
do  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  publicada  no  DOU  de  10/04/2018,
regulamentando a Lei 12.990/2014. Referida Comissão emi rá parecer sobre a confirmação ou não da
Autodeclaração,  considerando,  tão somente,  os  aspectos  feno picos  do candidato,  os  quais  serão
verificados, obrigatoriamente, com a presença do candidato.

20.7.  O candidato deverá se informar,  u lizando o e-mail  do Departamento,  Ins tuto,  Campus ou
Faculdade interessado, constante no quadro anexo ao presente Edital, sobre a data, horário e local que
deverá  comparecer  à  Comissão  de  Heteroiden ficação,  bem  como  os  documentos  que  deverá
apresentar. O candidato que não comparecer será eliminado da seleção pública, conforme o disposto
no parágrafo 5º do ar go 8º da Portaria Norma va nº 04/2018-MPDG.

20.8. O procedimento de heteroiden ficação será filmado e sua gravação será u lizada na análise de
eventuais recursos interpostos pelos candidatos. O candidato que se recusar à realização da filmagem
será eliminado da seleção pública, conforme dispõe o ar go 10 da Portaria Norma va nº 04/2018-
MPDG. 

20.9.  O  parecer  da  Comissão  de  Heteroiden ficação  será  divulgado  no  local  de  inscrição.  Será
eliminado da seleção pública o candidato cuja Autodeclaração não for confirmada pela Comissão de
Heteroiden ficação, de acordo com o ar go 11 da Portaria Norma va nº 04/2018-MPDG.

20.10. Caberá recurso à Comissão Recursal do parecer emi do pela Comissão de Heteroiden ficação,
quando  não  cer ficada  a  veracidade  da  Autodeclaração  de  candidatos  autodeclarados  pretos  ou
pardos,  que concorrem à reserva de vagas  para pessoas negras,  conforme o  disposto  na Portaria
Norma va  nº  04  do  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  de  06/04/2018,
publicada  no  DOU  de  10/04/2018.   O  recurso  deverá  ser  encaminhado  para  o  para  o  e-mail  do
Departamento, Ins tuto, Campus ou Faculdade interessado, disponibilizado para inscrição no quadro
anexo  do  presente  Edital,  nos  02  (dois)  dias  úteis  após  a  divulgação do parecer  da  Comissão de
Heteroiden ficação.  O  resultado  do  recurso  será  divulgado  no  local  de  inscrição  e/ou  endereço
eletrônico.

Publique-se
Fortaleza, 12 de dezembro de 2022.

José Glauco Lobo Filho
Vice-Reitor



Documento assinado eletronicamente por JOSE GLAUCO LOBO FILHO, Vice-Reitor no Exercício da
Reitoria, em 13/12/2022, às 14:28, 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 3990957 e o código CRC 4A8A470F.

Referência: Processo nº 23067.021838/2022-81 SEI nº 3990957


