UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
EDITAL UNIMONTES N.º 3/2014

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA
CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO QUADRO DE PESSOAL
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES
O Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, de acordo com a Lei Estadual n.º 15.463, de 13 de janeiro
de 2005, modificada pela Lei Estadual n.º 15.788, de 27 de outubro de 2005, pela Lei
Estadual n.º 18.975, de 29 de junho de 2010, pela Lei n.º 20.336, de 02 de agosto de 2012,
e com o Decreto Estadual n.° 42.899, de 17 de setembro de 2002, modificado pelo Decreto
Estadual n.º 44.388, 21 de setembro de 2006, e nos termos da Resolução CEPEx n.º
028/2014, com as alterações da Resolução CEPEX nº 122/2014, Anexo III deste Edital,
torna público que estarão abertas as inscrições para Concurso Público de Provas e Títulos
para a carreira de Professor de Educação Superior, Níveis I, IV e VI – Grau A, no regime
jurídico de estatutários, lotados nesta Universidade, no Departamento de Ciências
Agrárias, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, de acordo com as disposições
estabelecidas neste Edital.
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1
O concurso público será regulamentado por este Edital, por seus anexos, avisos
preliminares e eventuais retificações, e executado pela Universidade Estadual de Montes
Claros – Unimontes.
1.2
O concurso público de que trata este Edital visa ao provimento de 37 (trinta e sete)
vagas para a carreira de Professor de Educação Superior, conforme quadro de vagas do
Anexo I.
1.3
Este concurso público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação
de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração
Pública.
1.4
Os requisitos de cada cargo, o programa das provas, o código de inscrição da área e
subárea, titulação mínima, regime de trabalho, número de vagas e cidade constam nos
Anexos I e II deste Edital.
1.5 O concurso público de que trata este Edital será composto pelas seguintes etapas:
1.5.1
Provas de Conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório, no valor
máximo de 100 (cem) pontos.
1.5.2
Prova Didática, de caráter classificatório e eliminatório, no valor máximo de
100 (cem) pontos.
1.5.3
pontos.

Prova de Títulos, de caráter classificatório, no valor máximo de 100 (cem)

II - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
2.1
As atribuições do cargo de Professor de Educação Superior encontram-se descritas
no Anexo I do Decreto Estadual n.º 44.539, de 05 de junho de 2007, a saber: participar da
elaboração do projeto pedagógico institucional; planejar e desenvolver as atividades
relacionadas à sua área de conhecimento consoante o projeto pedagógico do curso, das
unidades de ensino e da Universidade; ministrar aulas nos cursos de graduação, pósgraduação, extensão e outros; orientar e coordenar trabalhos e projetos intra e extraclasse;
elaborar, coordenar e desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão; exercer funções
da administração acadêmica e realizar atendimento ao alunado, dentro de sua área de
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competência; exercer atividades pertinentes ao ensino, à extensão e à pesquisa que se
estendem à comunidade, sob a forma de cursos, programas, projetos e serviços especiais;
executar atividades inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação
e assistência no âmbito da Universidade; participar de conselhos, comissões e reuniões
para os quais foi eleito, designado ou convocado; executar outras atividades, na sua área de
atuação, correlatas ao cargo e compatíveis com as atribuições gerais estabelecidas no item
II.1.1 do Anexo II da Lei n.º 15.463/2005, conforme orientação superior e normas
estatutárias e regimentais.
2.2
O regime jurídico ao qual os ocupantes do cargo de Professor de Educação Superior
estarão submetidos é o Regime Jurídico Estatutário, em conformidade com as normas
contidas na Lei nº. 869, de 05 de julho de 1952, com alterações posteriores, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários do Estado de Minas Gerais e legislações pertinentes.
2.3
O regime de previdência ao qual os ocupantes do cargo de Professor de Educação
Superior estarão submetidos é o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos
Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, instituídos pela Lei Complementar nº. 64 de
25 de março de 2002, com alterações posteriores.
III - DA REMUNERAÇÃO
3.1
A remuneração inicial fixada para o cargo de Professor de Educação Superior,
considerada a carga horária e o nível de ingresso, dá-se conforme tabelas abaixo:
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - 40 HORAS

TITULAÇÃO
Especialista
Nível - I / Grau - A
Mestre
Nível - IV / Grau - A
Doutor
Nível - VI / Grau - A

GRATIFICAÇÃO
DE INCENTIVO À
DOCÊNCIA

REMUNERAÇÃO
INICIAL

R$ 612,26

R$ 354,26

R$ 2.737,81

R$ 2.764,80

R$ 1.328,76

R$ 552,96

R$ 4.646,52

R$ 3.981,30

R$ 2.042,63

R$ 796,26

R$ 6.820,19

VENCIMENTO
BÁSICO

GDPES

(subitem 3.3)

R$ 1.771,29

(subitem 3.2.1)

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - 20 HORAS

TITULAÇÃO
Especialista
Nível - I / Grau - A
Mestre
Nível - IV / Grau - A
Doutor
Nível - VI / Grau - A

GDPES

GRATIFICAÇÃO
DE INCENTIVO À
DOCÊNCIA

REMUNERAÇÃO
INICIAL

VENCIMENTO
BÁSICO

(subitem 3.3)

R$ 885,64

R$ 306,13

R$ 177,13

R$ 1.368,91

R$ 1.382,39

R$ 664,38

R$ 276,48

R$ 2.323,25

R$ 1.990,64

R$ 1.021,31

R$ 398,13

R$ 3.410,08

(subitem 3.2.1)

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro – Av. Ruy Braga, s/n – Vila Mauriceia  Prédio 5  CEP 39401-089 Montes Claros/MG

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
EDITAL UNIMONTES N.º 3/2014

3.2
Nos termos da Lei Estadual n.º 15.463/05, o servidor ocupante de cargo de Professor
de Educação Superior fará jus, ainda:
3.2.1
À Gratificação de Incentivo à Docência de que tratam o art. 3º da Lei Estadual
n.º 11.431, de 19 de abril de 1994, e o art. 2º da Lei Estadual n.º 8.517, de 9 de janeiro
de 1984, equivalente a 20% (vinte por cento) do vencimento básico, enquanto no efetivo
exercício da regência de turmas ou de aulas;
3.2.2
Ao adicional de 40% (quarenta por cento) do vencimento básico, a que se
refere o §1º do art. 25 da Lei n.º 11.517, de 13 de julho de 1994, para docentes com
título de mestre ou de doutor, em jornada de 40 horas semanais, com regime de
Dedicação Exclusiva, se este for concedido pelo Conselho Universitário, e enquanto
durar a concessão;
3.2.3
À Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de Educação
Superior – GDPES, de que trata o art. 4º da Lei Estadual n.º 17.988, de 30 de dezembro
de 2008, na forma da legislação, conforme o quadro do item 3.1.
3.3
O valor da GDPES, a que se refere o item 3.2.3, pode ser alterado de acordo com a
avaliação institucional, com a avaliação desempenho do servidor e demais situações que
compõem a sua base de cálculo, conforme Lei Estadual n.º 17.988, de 30 de dezembro de
2008.
3.4
A carga horária do cargo de Professor de Educação Superior será de 20 horas ou 40
horas semanais, nos termos da Lei Estadual n° 15.463/05.
3.5
No regime de Dedicação Exclusiva, conforme disposto na Lei Estadual n°. 15.463/05,
a jornada de trabalho deverá ser de 40 horas semanais, em tempo integral, com
impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. As atividades
de magistério serão exercidas em período diurno ou noturno, a critério da Universidade
Estadual de Montes Claros – Unimontes.
IV - DA INVESTIDURA NO CARGO
4.1 Dos Requisitos Básicos para a Investidura no Cargo de Professor de Educação
Superior:
4.1.1
O candidato aprovado e nomeado neste concurso público será investido no
cargo se comprovar, na data da posse:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição
Federal/1988, ou cidadão português, em condição de igualdade e gozo dos
direitos políticos, conforme o artigo 12, §1º da Constituição Federal/1988 e
Decreto Federal n.º 70.436/1972;
b) ter 18 (dezoito) anos completos;
c) estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
d) estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) ter, na data da posse, a escolaridade exigida para o cargo, conforme Anexos I
e II, comprovada por meio de diploma devidamente registrado ou certificado de
conclusão de curso acompanhado de histórico escolar, originais e cópias,
fornecidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação –
MEC;
f) possuir aptidão física e mental compatível com o exercício do cargo,
comprovada em perícia médica oficial, realizada antes da posse por unidade
pericial competente, nos termos da legislação vigente. O candidato que não
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possuir aptidão física e mental compatível com o cargo será automaticamente
eliminado do Concurso;
g) atender às exigências especificadas para o cargo pleiteado, estabelecidas na
legislação estadual e neste Edital;
h) ter disponibilidade para o horário de trabalho, o qual deverá atender às
necessidades do departamento requisitante, podendo ser no período matutino
e/ou vespertino e/ou noturno;
i) ser aprovado no concurso.
4.1.2
O diploma de mestrado e/ou doutorado, expedido por instituição nacional,
poderá ser substituído por certificado de conclusão do curso de mestrado e/ou
doutorado, acompanhado de declaração da instituição de ensino emitente, de que o
curso é autorizado ou reconhecido por órgão competente do sistema educacional ou
recomendado pela CAPES.
4.1.3
Os diplomas de graduação obtidos no exterior serão aceitos se revalidados no
Brasil por universidades públicas, de acordo com o § 2º do art. 48 da Lei n.º 9.394, de
20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. O
diploma e o histórico escolar deverão estar acompanhados de tradução pública e
juramentada.
4.1.4
Os diplomas de mestrado e/ou doutorado obtidos no exterior somente serão
aceitos se revalidados por instituição brasileira, observado o disposto nos §§2º e 3º do
art. 48 da Lei n.º 9.394/96 – LDB. O diploma e o histórico escolar deverão estar
acompanhados de tradução pública e juramentada.
V - DAS INSCRIÇÕES
5.1 Dos Procedimentos para Inscrição:
5.1.1
As inscrições serão efetivadas somente pela internet, no sítio eletrônico
www.cotec.unimontes.br, nos períodos indicados nos subitens 5.1.7 (inscrição) e
5.1.8.1 (pré-inscrição com pedido de isenção do valor de inscrição).
5.1.2
A inscrição do candidato neste concurso público implicará o conhecimento e a
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital em relação às quais
não poderá alegar desconhecimento.
5.1.3
Será disponibilizado computador e impressora aos candidatos que dele
precisarem, para fins do disposto neste subitem, na recepção da Cotec – Prédio 4 – da
Unimontes, em Montes Claros/MG.
5.1.4
O preenchimento do Formulário de Inscrição, a entrega de documentos
relativos ao Concurso Público e o conhecimento das normas deste Edital são de
responsabilidade única e exclusiva do candidato, ainda que a inscrição tenha sido
efetuada por terceiros.
5.1.5
Fica assegurado à Unimontes o direito de cancelar a inscrição do candidato
que não a preencher de forma completa, correta ou com dados de terceiro, sendo
assegurado ao candidato o direito de recurso conforme previsto no item XIII deste
Edital.
5.1.6
Declarações falsas constantes do Formulário Eletrônico de inscrição
determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela
decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis,
sendo assegurado ao candidato o direito de recurso previsto no item XIII deste Edital.
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5.1.7
A inscrição será no período compreendido entre 08h00min de 17/10/2014 e
18h00min de 16/11/2014.
5.1.7.1 Para inscrever-se, o candidato deverá preencher o Formulário de
Inscrição no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, de acordo com as
instruções disponíveis. Após esse procedimento, será exibido, em nome do
candidato, o boleto bancário, o qual deverá ser impresso para que o pagamento
do valor da inscrição seja efetuado até o dia 17/11/2014.
5.1.7.2 O valor da inscrição será de R$200,00 (duzentos reais), para qualquer
cargo deste concurso.
5.1.7.3 O valor da inscrição deverá ser pago com o boleto bancário. Não
serão de responsabilidade da Unimontes inscrições cujos valores não tenham
sido pagos por meio do boleto bancário gerado no ato da inscrição.
5.1.7.4 O pagamento do valor da inscrição não poderá ser feito por meio de
depósito em caixa eletrônico, transferência eletrônica, depósito bancário,
cheque, agendamento de depósito ou quaisquer outros meios não especificados
neste Edital.
5.1.7.5 A inscrição referida no subitem 5.1.7 que não tiver o pagamento efetuado
até a data estabelecida no subitem 5.1.7.1 será automaticamente cancelada.
5.1.7.6 Os candidatos que se inscreveram no concurso regido pelo revogado
Edital nº 01/2013 e que não solicitaram a devolução da taxa de inscrição
respectiva, poderão aproveitar o crédito para inscrição no presente concurso,
mediante preenchimento do formulário disponível no endereço eletrônico
http://www.cotec.unimontes.br/concursos/unimontes_12013/alteracao.php.
5.1.8

Da Isenção do Pagamento do Valor da Inscrição:
5.1.8.1 O candidato poderá requerer a isenção do pagamento do valor da
inscrição no período de 8h00min de 17/10/2014 e 18h00min de 22/10/2014.
5.1.8.2 Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, o candidato
deverá comprovar a condição de desempregado ou a condição de
hipossuficiência econômico-financeira de acordo com o seguinte:
5.1.8.2.1 A condição de desempregado, conforme Lei Estadual n.º
13.392/1999:
a) não possuir vínculo empregatício vigente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ;
b) não possuir vínculo estatutário vigente com o poder público nos
âmbitos municipal, estadual ou federal;
c) não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o
poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;
d) não exercer atividade legalmente reconhecida como autônoma.
5.1.8.2.2 A condição de hipossuficiência econômico-financeira:
a) estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal – CadÚnico –, de que trata o Decreto Federal n.º
6.135/2007;
b) possuir renda familiar mensal inferior a 3 (três) salários mínimos
ou renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo,
nos termos do Decreto Federal n.º 6.135/2007.
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5.1.8.3 Para comprovar a situação prevista nas alíneas a, b, c e d, do subitem
5.1.8.2.1 deste Edital, o candidato deverá apresentar declaração de próprio
punho, datada e assinada, na qual prestará as seguintes informações: não
possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdência Social – CTPS; não possuir vínculo estatutário vigente com o poder
público nos âmbitos municipal, estadual ou federal; não possuir contrato de
prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual ou federal; não exercer atividade legalmente reconhecida como
autônoma; não auferir qualquer tipo de renda (exceto aquela proveniente de
salário desemprego); que está ciente que pode responder civil e criminalmente
pelo inteiro teor de sua declaração.
5.1.8.4 Para comprovar a situação prevista nas alíneas “a” e “b” do subitem
5.1.8.2.2 deste Edital, o candidato deverá estar inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico – e indicar seu número de
Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, no requerimento de
inscrição.
5.1.8.5 A Unimontes consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a
veracidade das informações prestadas pelo candidato.
5.1.8.6 Não será concedida isenção do pagamento do valor de inscrição ao
candidato que:
a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição nos termos deste
Edital;
b) omitir ou prestar informações inverídicas;
c) apresentar declaração incompleta;
d) não observar prazos para postagem dos documentos.
5.1.8.7 Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação,
sendo vedado o envio de documentos de mais de um candidato no mesmo
envelope.
5.1.8.8 Para fazer o pedido de isenção do valor de inscrição, o candidato, na
condição referida no subitem 5.1.8.2, deverá:
5.1.8.8.1 Preencher o Formulário de Pré-Inscrição/Pedido de Isenção, de
acordo
com
as
instruções
contidas
no
sítio
eletrônico
www.cotec.unimontes.br. Imprimir o comprovante da Pré-Inscrição/Pedido
de Isenção, que deverá ser guardado para consultar o resultado quando
este for divulgado.
5.1.8.8.2 Imprimir e assinar o Formulário de Pré-Inscrição/Pedido de
Isenção.
5.1.8.8.3 Na entrega ou postagem dos documentos, o candidato deverá
escrever
no
envelope
a
identificação:
PI
–
Concurso
Unimontes/Departamento de Ciências Agrárias/2014.
5.1.8.8.4 De 17/10/2014 a 22/10/2014, o candidato deverá postar nos
Correios, por SEDEX (com custos por conta do candidato), para a
Unimontes/Cotec– Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio
4, Vila Mauriceia, Montes Claros/MG, CEP 39401-089, ou entregar na
Recepção da Cotec, das 8h00min às 18h00min, os documentos citados no
subitem 5.1.8.3 ou 5.1.8.4 junto ao Pedido de Isenção do valor de inscrição
(dentro de envelope lacrado).
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5.1.8.8.5 A comprovação da tempestividade do requerimento de isenção
do pagamento do valor será feita pelo registro da data de postagem.
5.1.8.8.6 A documentação apresentada será de propriedade da
Unimontes, por isso não deverão ser enviados documentos pessoais
originais.
5.1.8.8.7 Não serão aceitos pedidos de isenção ou documentos fora dos
prazos e forma estabelecidos neste Edital.
5.1.8.8.8 Serão sumariamente indeferidos os pedidos de isenção que
estiverem com documentação incompleta ou em desacordo com as
disposições deste Edital.
5.1.8.8.9 Não poderá haver complementação ou substituição de
documentos após o envio do pedido de isenção.
5.1.8.9 O resultado do pedido de isenção será divulgado no sítio eletrônico
www.cotec.unimontes.br, até o dia 5/11/2014.
5.1.8.10 O candidato que tiver o pedido deferido estará, automaticamente,
inscrito no Concurso para o cargo informado no Formulário.
5.1.8.11 O candidato que tiver o pedido indeferido, se quiser participar do
Concurso, deverá imprimir o boleto bancário com o valor de inscrição, no sítio
eletrônico www.cotec.unimontes.br, e efetuar o pagamento até o dia
17/11/2014.
5.1.8.12 O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido e que não efetuar
o pagamento do valor de inscrição no prazo estabelecido, estará
automaticamente excluído do Concurso.
5.1.8.13 Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor de
inscrição para outros candidatos que não sejam os referidos nos subitens 5.1.8.2
deste Edital.
5.1.8.14 As informações prestadas no Pedido de Isenção, bem como os
documentos apresentados são de inteira responsabilidade do candidato. Será
excluído do Concurso, em qualquer época, aquele candidato que prestar
informações ou documentos incorretos ou inverídicos, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis, garantindo-se, contudo, o direito de recurso conforme
item XIII do Edital.
5.2 Outras informações relativas à inscrição:
5.2.1

A não indicação de cargo implicará a anulação da inscrição do candidato.

5.2.2
Um mesmo candidato poderá se inscrever em mais de uma área/subárea
prevista neste Edital, devendo para tanto efetuar uma inscrição em cada uma delas.
5.2.3
O candidato que se inscrever em mais de uma área/subárea deste Edital
deverá estar ciente que poderá realizar mais de uma prova no mesmo dia.
5.2.4
Até o dia 20/11/2014, a Unimontes divulgará a lista dos candidatos inscritos
no concurso no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br.
5.2.5

Não será permitida a realização de inscrição condicional ou extemporânea.

5.2.6

O Formulário de Inscrição, bem como o valor pago relativo à sua inscrição, é
pessoal e intransferível.

5.2.7

Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de cargo.
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5.2.8
Não será devolvido o valor de inscrição, salvo nas hipóteses de pagamento
em duplicidade, extemporâneo ou em caso de cancelamento ou suspensão do
Concurso, conforme disposto na Lei Estadual nº 13.801, de 26 de dezembro de 2000.
5.2.9
No caso de eventual suspensão ou adiamento do certame antes de realizada
a Prova de Conhecimentos (1ª etapa), se o candidato quiser desistir de participar do
concurso, poderá requerer, até 15 (quinze) dias antes da data de aplicação das provas,
a devolução do valor da inscrição, diretamente na Unimontes/Recepção da Cotec, de
segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h00min às 18h00min, (Campus
Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila Mauriceia, Montes Claros-MG). O
candidato deverá constar do Requerimento os seguintes dados: n.º do CPF, Banco,
agência e n.º da conta corrente do candidato. A restituição do valor da inscrição será
feita em até 30 (trinta) dias da protocolização do requerimento.
5.2.10
A Unimontes não se responsabiliza por qualquer problema na inscrição via
internet, motivado por falhas de comunicação, falta de energia elétrica,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a conexão ou a transferência de dados, quando tais motivos
e fatores de ordem técnica não forem de responsabilidade da Unimontes.
5.2.11
São motivos para anulação sumária da inscrição: o não pagamento do valor
de inscrição, pagamentos efetuados após a data limite, ordens de pagamento efetuadas
em caixas eletrônicos ou feitas por telefone.
5.2.12
Serão automaticamente indeferidas as inscrições que estiverem em
desacordo com as disposições deste Edital.
5.2.13
No Formulário de Inscrição, constará declaração de que o candidato tem
conhecimento das condições exigidas para o exercício do cargo, conforme este Edital, e
de que concorda com as suas disposições.
5.2.14
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos atos
relativos a este Concurso Público e de eventuais retificações do Edital que, se houver,
serão divulgadas no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, no Diário Oficial dos
Poderes do Estado de Minas Gerais e jornais de grande circulação local ou regional.
5.2.15
Qualquer falsidade ou inexatidão nos dados e nos documentos apresentados
pelo candidato para a inscrição, apuradas a qualquer tempo, que comprometerem a
lisura do certame, acarretarão a anulação da inscrição no Concurso Público, bem como
de todos os atos delas decorrentes, sem prejuízo de medidas cíveis, administrativas
e/ou penais cabíveis, garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
5.3 Do Tratamento Especial para Realização da Prova:
5.3.1
O candidato que necessitar de tratamento especial no dia da realização da
prova deverá entregar Pedido de Tratamento Especial, especificando os meios
necessários para a realização dessas provas. O Pedido de Tratamento Especial deverá
ser acompanhando de atestado médico que descreva a situação do candidato.
5.3.2
O Pedido de Tratamento Especial, com a especificação de que trata o
subitem 5.3.1, deverá ser postado nos Correios, até o dia 30/10/2014, por meio do
serviço de Sedex (com custos por conta do candidato), para o seguinte endereço:
Unimontes/Cotec – Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila
Mauriceia, CEP 39.401-089, Montes Claros-MG. Os documentos deverão ser enviados
em envelope lacrado pelo candidato ou seu representante, estando escrito no envelope:
PTE/CONCURSO UNIMONTES 2014.
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5.3.2.1 O Pedido de Tratamento Especial também poderá ser entregue pelo
candidato ou seu representante, mediante recibo, no prazo estabelecido no
subitem 5.3.2, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na
Unimontes/Recepção da Cotec, das 8h00min às 18h00min, (Campus
Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila Mauriceia, Montes ClarosMG).
5.3.2.2 O atestado médico de que trata o subitem 5.3.1 terá validade somente
para este Concurso Público e não será devolvido.
5.3.3
Para as candidatas lactantes, em relação ao Pedido de Tratamento Especial,
serão observados os critérios e condições estabelecidos pelo artigo 227 da Constituição
Federal/1988, pelo artigo 4º da Lei Federal nº 8.069/90 e pelos artigos 1º e 2º da Lei
Federal nº 10.048/2000.
5.3.4
Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá
retirar-se, temporariamente, da sala/local de realização das provas para atendimento ao
seu bebê, em local especial a ser indicado pela Unimontes, na companhia apenas de
uma fiscal da Unimontes, a qual garantirá que a conduta da candidata esteja de acordo
com os termos e condições deste Edital.
5.3.5
O bebê deverá estar acompanhado por um adulto responsável por sua
guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária desse
adulto, em local apropriado, será indicada pela Coordenação do Concurso.
5.3.6

Haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

5.3.7
A candidata nesta condição que não levar acompanhante, nos termos deste
Edital, não realizará as provas.
5.3.8
Em casos fortuitos ou de força maior poderá haver solicitação de tratamento
especial fora da data especificada no subitem 5.3.2, caso em que a aceitação do pedido
dependerá de análise a ser feita pela Unimontes, quanto à possibilidade técnica de
atendimento.
5.3.9
O Pedido de Tratamento Especial será atendido segundo critérios de
viabilidade e razoabilidade.
5.3.10
Serão indeferidos os pedidos de tratamento especial que não apresentarem
atestado médico que descreva a situação do candidato.
5.3.11
O resultado do Pedido de Tratamento Especial será divulgado até o dia
8/11/2014, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br.
VI - DAS VAGAS DO CONCURSO E RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1 Das vagas reservadas para Pessoas com Deficiência – Em atendimento à Lei
Estadual n.º 11.867/1995, serão reservadas 10% (dez por cento) de vagas a pessoas com
deficiência, conforme especificadas no Anexo I deste Edital, de acordo com os critérios
definidos pelo art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298/1999, alterado pelo Decreto Federal n.º
5.296, de 2 de dezembro de 2004, combinado com o enunciado da Súmula 377 do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, observada a exigência de compatibilidade entre a deficiência e as
atribuições do cargo.
6.2 Para fins de reserva de vagas, prevista na Lei Estadual nº. 11.867/1995, considera-se
pessoa com deficiência aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no art. 4º do
Decreto Federal nº. 3.298/1999 combinado com o enunciado da Súmula 377 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ, assim definidas:
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a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho das funções;
b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB)
ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e
3.000Hz;
c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual
entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica; casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º,
ou ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores. Visão monocular;
d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de
habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais;
utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas;
lazer e trabalho; e
e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
6.3 O percentual de 10% de reserva de que trata o subitem 6.1 deste Edital será aplicado
sobre o número de vagas disponibilizadas por área/subárea, em consonância com as
decisões do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG nos processos
administrativos nº 879.875 e nº 862.646.
6.4 Nos termos do § 1º do art. 1º da Lei Estadual nº 11.867/95, sempre que a aplicação do
percentual de reserva resultar em número fracionário, arredondar-se-á a fração igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro subsequente e a fração inferior a 0,5
(cinco décimos) para o número inteiro anterior.
6.5 Para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência, quando do
preenchimento do Requerimento de Inscrição, além de especificar a área/subárea para a
qual está se inscrevendo, o candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas
reservadas às pessoas com deficiência deverá indicar esta opção no campo apropriado para
tal fim.
6.6 O não cumprimento dos procedimentos previstos no subitem 6.5 implicará na perda do
direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, restando ao candidato
a disputa das vagas de ampla concorrência.
6.7 Os candidatos com deficiência participarão do Concurso em igualdade de condições
com os demais candidatos no que se refere às provas, à avaliação e aos critérios para
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para os
demais candidatos.
6.8 O candidato inscrito para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, se aprovado
e classificado na área/subárea para a qual se inscreveu, além de figurar na classificação
final daquele Concurso, terá seu nome em relação específica dos candidatos com
deficiência classificados.
6.9 As vagas reservadas não preenchidas por candidatos com deficiência serão ocupadas
pelos demais candidatos aprovados, em estrita observância da ordem de classificação no
Concurso.
Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro – Av. Ruy Braga, s/n – Vila Mauriceia  Prédio 5  CEP 39401-089 Montes Claros/MG

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
EDITAL UNIMONTES N.º 3/2014

6.10 Caso ocorra acréscimo de vagas para algum cargo, deverá ser feita a reserva de 10%
(dez por cento) dessas vagas para o aproveitamento de candidatos com deficiência
classificados além do limite de vagas, desde que sejam preenchidas as condições
necessárias para o exercício do cargo.
6.11 A ordem de convocação dos candidatos com deficiência dar-se-á da seguinte forma: a
1ª vaga a ser destinada à pessoa com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 15ª vaga,
a 3ª vaga será a 25ª vaga, a 4ª vaga será a 35ª vaga e assim sucessivamente.
6.12 O grau de deficiência de que for portador o candidato ao ingressar no cargo não poderá
ser invocado como causa de aposentadoria por invalidez.
VII - DA BANCA EXAMINADORA
7.1
A Banca Examinadora, em conformidade com a área/subárea do conhecimento, será
designada pelo Reitor e constituída de seis docentes de reconhecida competência da
carreira do Magistério Superior, sendo três titulares e três suplentes, os quais deverão
possuir, necessariamente, titulação igual ou superior à exigida na vaga do concurso. O
trabalho da Banca Examinadora será realizado em conformidade com os artigos 13, 14 e 15
da Resolução CEPEx n.º 028/2014 (Anexo III deste Edital).
7.2

Compete à Banca Examinadora:
I. Verificar a identificação dos candidatos em todas as provas do concurso;
II.

Analisar os currículos dos candidatos;

III.
Elaborar, aplicar e julgar as provas do concurso e decidir os respectivos
recursos;
IV.
Lavrar, aprovar e assinar atas de todas as provas do concurso, nas quais
deverá constar planilha de notas e médias atribuídas pelos membros da Banca
Examinadora a todos os candidatos;
7.3

É vedada a composição ou participação na Banca Examinadora de:
I. Cônjuge ou companheiro de candidato; ou qualquer parente seu, consanguíneo ou
afim, em linha reta, ou na linha colateral, até o terceiro grau, inclusive;
II.

Sócio de candidato em atividade profissional;

III.
Orientador, ex-orientador, orientando ou ex-orientando em cursos de pósgraduação feitos pelo candidato;
IV.

Membro que tenha razão de interesse pessoal no resultado do concurso.

7.4
O candidato poderá solicitar impugnação justificada de membros da Banca
Examinadora no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação de sua composição no
sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, em petição dirigida ao Reitor e protocolizada,
pessoalmente ou por procurador habilitado, na seção de protocolo, localizado no prédio da
Reitoria, até às 18h00min horas do último dia do prazo para solicitar a impugnação
justificada.
VIII - DA PROVA DE CONHECIMENTOS
8.1
A Prova de Conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório, terá o valor
máximo de 100 (cem) pontos e será constituída de um exame escrito que será realizado em
conformidade com os artigos 17 a 20 da Resolução CEPEx nº 028/2014 (Anexo III deste
Edital). Todo candidato regularmente inscrito fará a Prova de Conhecimentos.
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8.2
A Prova de Conhecimentos consistirá na redação de uma dissertação e/ou respostas
a questões dissertativas e terá como objetivo apurar o desempenho do candidato nos
seguintes itens:
I. legibilidade da grafia, ortografia, sequência e concatenação das ideias, habilidade
em expor o assunto em linguagem clara e acessível – 20 (vinte) pontos;
II. conteúdo (abordagem do tema com fundamentação teórica, com a abrangência e
profundidade) – 70 (setenta) pontos;
III. capacidade de síntese e objetividade – 10 (dez) pontos.
8.3
O candidato que obtiver nota inferior a 70 (setenta pontos) na Prova de
Conhecimentos, não fará a Prova Didática e nem terá os seus títulos avaliados, estando
eliminado do concurso.
8.4
A Banca Examinadora, local e a hora da Prova de Conhecimentos serão divulgados
no dia 30/11/2014, no sítio, www.cotec.unimontes.br.
8.5

Da Aplicação da Prova de Conhecimentos:
8.5.1
A Prova de Conhecimentos, por subárea, será aplicada, no período
compreendido entre os dias 10/12/2014 e 21/12/2014. Cada Prova de Conhecimentos
terá duração de 4 (quatro) horas, sendo 1 (uma) hora para consulta bibliográfica, em
material impresso, previamente separado e trazido para o local das provas pelo
candidato, e 3 (três) horas, no máximo, para a realização e entrega da prova.
8.5.2
A divulgação do tema sorteado será feita simultaneamente a todos os
candidatos de cada subárea no momento de realização da Prova de Conhecimentos.
8.5.3
É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta da data,
hora e local de sua prova.
8.5.4
Recomenda-se ao candidato que esteja presente no local das provas 30
(trinta) minutos antes do horário marcado para o início.
8.5.5

O candidato não poderá realizar provas fora do local indicado pela Unimontes.

8.5.6
Para realização da prova, o candidato deverá apresentar Documento Oficial
de Identificação (com foto) original e em perfeitas condições.
8.5.6.1 Serão aceitos, para identificação, os seguintes documentos: carteira
e/ou cédula de identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública, pelas
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores,
Cédula de Identidade para Estrangeiros, Cédula de Identidade fornecida por
Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem como
documento de identidade, como, por exemplo, OAB, CRM, CREA, CRC etc.,
Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira
Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei Federal nº. 9.503/1997).
8.5.6.2 No dia de realização das provas, caso o candidato esteja
impossibilitado de apresentar Documento Oficial de Identificação original (com
foto), por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado Boletim de
Ocorrência, expedido há, no máximo, 30 dias, por órgão policial. Nesse caso,
o candidato será submetido à identificação especial, a qual compreende coleta
de assinaturas e impressão digital em formulário próprio.
8.5.6.3 Para realização das provas, não serão aceitos, por serem documentos
destinados a outros fins, Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral,
Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei 9.503/97, Carteira
de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada,
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cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros
documentos não constantes deste Edital.
8.6
Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de
realização das provas, após o horário fixado para seu início.
Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para as provas.

8.7

8.8
Na ocorrência de alguma irregularidade, fraude ou tentativa, o candidato será, a
qualquer tempo, eliminado do Concurso Público e estará sujeito a outras penalidades legais,
garantindo-se, contudo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, situação em que o
candidato será notificado, devendo manifestar-se no prazo de três dias úteis.
IX - DA PROVA DIDÁTICA
9.1 A prova Didática, de caráter classificatório e eliminatório, terá o valor máximo de 100
pontos e terá como objetivo apurar o desempenho do candidato, através de um conjunto de
itens indispensáveis ao bom desempenho de suas funções. A Prova Didática será realizada
em conformidade com os artigos 21 e 22, da Resolução CEPEx nº 028/2014 (Anexo III deste
Edital).
9.2 A prova didática consistirá de uma exposição oral, pelo prazo de 40 (quarenta) minutos e
terá como objetivo apurar o desempenho do candidato nos seguintes itens:
I.

Plano de aula: 10 (dez) pontos;

II. Organização sequencial e articulação dos assuntos mobilizados na exposição do
conteúdo: 20 (vinte) pontos;
III. Domínio do conteúdo: 35 (trinta e cinco) pontos;
IV. Uso de linguagem técnico-científica adequada ao tema: 10 (dez) pontos;
V. Utilização adequada de recursos didático-pedagógicos mobilizados para o
desenvolvimento da exposição: 20 (vinte) pontos;
VI. Adequação ao tempo de 40 minutos: 05 (cinco) pontos.
9.3 Fará esta Prova o candidato que obtiver nota mínima de 70 (setenta) pontos na Prova de
Conhecimentos.
9.4 O candidato que obtiver nota inferior a 70 (setenta) pontos na Prova Didática, estará
automaticamente eliminado do concurso.
9.5 A Prova Didática será realizada perante a Banca Examinadora e deverá ser gravada,
para efeito de registro e avaliação, sendo vedada a participação de candidatos concorrentes
à mesma vaga que ainda não tiverem prestado a prova.
9.6 Da Aplicação da Prova Didática:
9.6.1 A Prova Didática, por subárea, será realizada, no período compreendido entre os
dias 9/2/2015 e 20/2/2015. A prova constará de uma exposição oral, pelo prazo de 40
(quarenta) minutos, sobre um tema sorteado, de forma pública, da lista de todos os
temas elaborados pelo Departamento interessado.
9.6.2 Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abordagem e de apresentação da
prova didática, sendo lhe facultado, e de sua inteira responsabilidade, o uso dos
recursos audiovisuais que trouxer para o concurso, concedendo-se o prazo de 10 (dez)
minutos para mobilização e montagem, os quais não serão computados no tempo de
prova. Não serão disponibilizados recursos audiovisuais da UNIMONTES.
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9.6.3
O plano de aula deverá ser apresentado em 03 (três) vias impressas, de
igual teor e forma, que serão entregues aos componentes da Banca Examinadora no
início da apresentação do candidato.
9.6.4
O dia do sorteio que definirá a data de apresentação dos candidatos será
publicado em 23/1/2015 no sitio eletrônico www.cotec.unimontes.br. O sorteio será
realizado em sessão pública, a partir das 09h00min no auditório do Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde – CCBS – Prédio VI. A hora, local e dia de apresentação dos
candidatos
serão
publicados
no
dia
28/1/2015
no
sítio
eletrônico
www.cotec.unimontes.br.
9.6.5
O tema da Prova Didática será sorteado 24 horas antes da realização da
mesma, em sessão pública, nas dependências do Departamento de Ciências Agrárias
(Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – Prédio 3).
9.6.6
É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta da data,
hora e local de sua prova.
9.6.7
Recomenda-se ao candidato que esteja presente no local das provas 30
(trinta) minutos antes do horário marcado para o início.
9.6.8

O candidato não poderá realizar provas fora do local indicado pela Unimontes.

9.6.9
Para realização da prova, o candidato deverá apresentar à Banca
Examinadora o Documento Oficial de Identificação (com foto) original e em perfeitas
condições.
9.6.9.1 Serão aceitos, para identificação, os seguintes documentos: carteira
e/ou cédula de identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública, pelas
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores,
Cédula de Identidade para Estrangeiros, Cédula de Identidade fornecida por
Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem como
documento de identidade, como, por exemplo, OAB, CRM, CREA, CRC etc.,
Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira
Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei Federal nº. 9.503/1997).
9.6.9.2 No dia de realização das provas, caso o candidato esteja
impossibilitado de apresentar Documento Oficial de Identificação original (com
foto), por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado Boletim de
Ocorrência, expedido há, no máximo, 90 dias, por órgão policial. Nesse caso,
o candidato será submetido à identificação especial, a qual compreende coleta
de assinaturas e impressão digital em formulário próprio.
9.6.9.3 Para realização das provas, não serão aceitos, por serem documentos
destinados a outros fins, Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral,
Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei 9.503/97, Carteira
de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada,
cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros
documentos não constantes deste Edital.
9.6.10

Em nenhuma hipótese, haverá segunda chamada para as provas.
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X - DA PROVA DE TÍTULOS
10.1 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, terá o total máximo de 100 (cem) pontos,
e constituirá da avaliação do currículo do candidato. Para efeito da composição do currículo,
o candidato deverá observar o Anexo Único da Resolução CEPEx nº 028/2014 (Anexo III
deste Edital).
10.2 Serão analisados os títulos dos candidatos que tiverem sido aprovados nas Provas de
Conhecimentos e Didática.
10.3 A Prova de Títulos será realizada em conformidade com os artigos 23 a 27 da
Resolução CEPEx nº 028/2014 e seu Anexo Único, partes integrantes do Anexo III deste
Edital.
10.4 Para efeito de avaliação das áreas/subáreas do conhecimento mencionadas no artigo
23 da Resolução CEPEx nº. 028/2014 (Anexo III deste Edital), será considerada a tabela de
classificação das áreas de conhecimento elaborada pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal do Nível Superior – CAPES, disponível no sítio eletrônico
http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/tabela-de-areas-do-conhecimentoavaliacao.
10.5 Para efeito de pontuação no item 2 (Titulação) constante no Anexo Único da Resolução
CEPEx nº. 028/2014 (Anexo III deste Edital), será considerado apenas o título de maior grau
apresentado pelo candidato, não se aplicando os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 25 da
citada Resolução.
10.6 Para efeito de pontuação no subitem 3.1.1 (Aulas em curso de graduação e pósgraduação) constante no Anexo Único da Resolução CEPEx nº. 028/2014 (Anexo III deste
Edital) será adotado o conceito de aula previsto no artigo 3º da Resolução CEPEx nº
041/2013: “(...) aula é entendida como o desenvolvimento de conteúdos de ensino que
sejam efetivamente ministrados pelo professor em contato direto com uma turma de alunos
no cumprimento de disciplinas ou módulos de ensino formalmente previstos na composição
da matriz curricular de um determinado curso, conforme constante de seu Projeto PolíticoPedagógico”.
10.7

Da entrega da documentação para a Prova de Títulos:

10.7.1 A documentação comprobatória para a Prova de Títulos será entregue
pessoalmente pelo candidato à banca examinadora, mediante recibo, no dia da Prova
Didática, no momento da sua apresentação.
10.7.2 Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado, estando escrito no
envelope:
I. Concurso Unimontes/Departamento de Ciências Agrárias/2014 – Prova de
Títulos;
II. Nome do candidato.
10.7.3 O envelope deverá conter os seguintes documentos:
I. Currículo elaborado via Plataforma Lates/CNPQ, em três vias, sendo
necessária, em uma dessas vias, a juntada dos documentos comprobatórios,
encadernados e numerados em ordem crescente conforme ordenação prevista
no Anexo III deste edital. A produção intelectual deverá ser comprovada
mediante cópia da 1ª (primeira) folha do artigo científico, da capa do livro ou
similares; e
II. Declaração de autenticidade e veracidade conforme modelo disponibilizado
no Anexo IV deste Edital
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10.7.4 Os documentos comprobatórios deverão observar o disposto nos itens 4.1.2,
4.1.3 e 4.1.4 de que trata este Edital.
10.7.5 Os documentos comprobatórios da Prova de Títulos podem ser apresentados no
original ou por cópia simples (sem autenticação), sendo necessária neste último caso a
juntada da declaração de autenticidade e veracidade a que se refere o subitem 10.7.3.
10.7.6 Após a avaliação dos títulos pela Banca Examinadora, os mesmos ficarão sob a
guarda da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos até a publicação do
resultado do concurso, e posteriormente serão encaminhados para arquivo.
XI - DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
11.1 Para apuração das notas do candidato nas Provas de Conhecimentos e Didática,
será calculada a média aritmética das notas atribuídas a ele pelos membros da Banca
Examinadora, com uma casa decimal, sem arredondamento. A nota da Prova de Títulos
será calculada na forma do item 10.1 deste Edital.
11.2 A nota final de cada candidato será a soma das notas obtidas em todas as provas
(Conhecimentos, Didática e Títulos), com uma casa decimal, sem arredondamento, sendo
classificados somente os candidatos que obtiverem na Prova de Conhecimentos e na Prova
Didática nota igual ou superior a 70,0 (setenta) pontos em cada uma dessas etapas.
11.3 Na hipótese de igualdade de nota final entre candidatos, serão aplicados critérios de
desempate, tendo preferência, sucessivamente, o candidato que tiver:
I - Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo
único do art. 27 da Lei Federal nº. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sendo
considerado, para esse fim, o último dia de inscrição neste concurso;
II – Tiver exercido função de jurado, conforme o artigo 440 do Código de Processo
Penal;
III - Na hipótese de não haver candidato nas condições dos incisos I e II, a preferência,
no caso de empate, se dará na seguinte ordem:
a)

contar com mais tempo de magistério superior;

b)

ao candidato que obtiver maior nota final na Prova Escrita de Conhecimentos;

c)

ao candidato que obtiver maior nota final na Prova Didática;

d)

ao candidato mais idoso, conforme certidão de nascimento.

11.4 Os candidatos cujo empate persista até o critério constante do inciso II do item 11.3
deste edital serão convocados, antes do resultado final do concurso, para a entrega da
documentação que comprovará o exercício da função de jurado.
11.5 Para fins de comprovação da função citada no subitem anterior, serão aceitos
certidões, declarações, atestados ou outros documentos públicos (original ou cópia
autenticada em cartório) emitidos pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais
do país, relativos ao exercício da função de jurado, nos termos do artigo 440 do CPP, a
partir de 10 de agosto de 2008, data da entrada em vigor da Lei n.º 11.689/2008.
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XII - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
12.1 Os resultados das Provas de Conhecimentos, Didática e Títulos, bem como a
classificação dos candidatos neste concurso público, serão feitas por área/subárea de
conhecimento.
12.2 A divulgação dos resultados do concurso será feita
www.cotec.unimontes.br, nas seguintes datas e prazos:

no sítio eletrônico

12.2.1
O resultado das impugnações referentes às disposições deste Edital: Até
18/11/2014.
12.2.2

O resultado do pedido de isenção do valor de inscrição: dia 5/11/2014.

12.2.3
O resultado do pedido de isenção do valor de inscrição, após recursos, será
divulgado em 12/11/2014.
12.2.4

O resultado do pedido de tratamento especial: dia 8/11/2014.

12.2.5
O resultado do pedido de tratamento especial, após recursos, será divulgado
em 14/11/2014.
12.2.6
O resultado preliminar da Prova de Conhecimento será publicado até 48
horas da conclusão da última prova da subárea e o resultado final, após o julgamento
de todos os recursos.
12.2.7
O resultado preliminar da Prova Didática será publicado até 48 horas da
conclusão da última prova da subárea e o resultado final, após o julgamento de todos os
recursos.
12.2.8
O resultado preliminar da Prova de Títulos será publicado em conjunto com o
resultado preliminar da Prova Didática e o resultado final, após o julgamento de todos
os recursos.
12.3 O resultado final do Concurso será publicado no sítio eletrônico
www.cotec.unimontes.br e no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais em
ordem de classificação decrescente das notas finas de cada candidato, após os julgamentos
de todos os recursos, nos termos deste Edital e do disposto na Resolução CEPEx n.º
028/2014 (Anexo III deste Edital).
12.4 Demais procedimentos quanto ao resultado deste concurso, serão em conformidade
com os artigos 30 a 32 da Resolução CEPEx n.º 028/2014 (Anexo III deste Edital).
XIII - DA IMPUGNAÇÃO, DOS RECURSOS E DO PEDIDO DE VISTA
13.1 As disposições do presente Edital poderão ser impugnadas mediante petição
fundamentada, dirigida ao Reitor e protocolizada no Prédio da Reitoria até às 18h do último
dia do prazo de inscrição.
13.2 Será assegurada ao candidato a interposição de recursos em conformidade com os
artigos 33 a 37 da Resolução CEPEx n.º 028/2014.
13.3 O prazo para interposição de recurso será de 15 (quinze) dias a contar da divulgação
dos resultados preliminares de cada prova, incluído neste o prazo para obtenção de vista
previsto no subitem 13.14.
13.4 O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Banca Examinadora por meio de
requerimento fundamentado e apresentado, pessoalmente ou por procurador habilitado
mediante procuração simples, até às 18 (dezoito) horas do último dia do prazo, no setor de
protocolo do prédio da Reitoria, podendo ser apresentado, ainda, por meio do acesso ao
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endereço eletrônico www.cotec.unimontes.br, mediante preenchimento de formulário
próprio disponibilizado para recurso transmitido eletronicamente.
13.5 Não serão admitidos recursos interpostos de forma diversa das previstas neste Edital
e na Resolução CEPEx n.º 028/2014.
13.6 Em até 10 (dez) dias contados do encerramento do prazo de recurso, a Unimontes
publicará o resultado do julgamento no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br.
13.7
A decisão de que trata o item 13.6 terá caráter terminativo e não será objeto de
reexame.
13.8

Os recursos interpostos de forma presencial devem observar as orientações abaixo:
I - Ser apresentado com uma capa em que constem o nome, o número de inscrição, o
cargo, o endereço completo e a assinatura do candidato;
II - Não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
III - Ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescidos de indicação da
bibliografia utilizada; e
IV - Apresentar a fundamentação referente apenas à questão pertinente ao recurso.

13.9

Serão indeferidos os recursos que:
I - Não estiverem devidamente fundamentados;
II - Forem encaminhados fora do prazo identificado neste Edital;
III - Por quem não seja legitimado;
IV – Forem apresentados coletivamente; e
V - Cujo teor desrespeite a Banca Examinadora.

13.10 No caso de recursos contra Prova de Conhecimento, Didática e de Títulos, poderá
haver alteração da classificação inicial obtida pelos candidatos para uma classificação
superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não
obtiver a nota mínima exigida.
13.11 Em caso de alteração do resultado, será publicada a reclassificação dos candidatos
e a divulgação da nova lista de aprovados.
13.12 Além do recurso contra o resultado das provas, caberão ainda os seguintes
recursos:
13.12.1 Contra o indeferimento do pedido de isenção da inscrição, na ocorrência
de eventuais erros na análise da documentação enviada, no sítio eletrônico
www.cotec.unimontes.br: dias 8 a 10/11/2014, das 8h às 18h.
13.12.2 Contra o indeferimento do Pedido de Tratamento Especial, no sítio
eletrônico www.cotec.unimontes.br: dias 9 a 11/11/2014, das 8h às 18h.
13.13 Será assegurada ao candidato vista das cópias de suas provas e notas que lhe
forem atribuídas pelos examinadores, em conformidade com o art. 33 da Resolução CEPEx
n.º 028 - CEPEX/2014 (Anexo III deste Edital).
13.14 O pedido de vista poderá ser apresentado pelo próprio candidato ou por procurador
habilitado, mediante procuração simples, e deverá ser dirigido ao Reitor, no prazo de 05
(cinco) dias a contar da publicação dos resultados de cada etapa, devendo ser apresentado
no setor de protocolo do Prédio da Reitoria até as 18 (dezoito) horas do quinto dia.
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XIV - DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
14.1 A homologação do Concurso Público será processada por meio de ato do Reitor da
Unimontes, publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais.
14.2 A Unimontes poderá homologar, por atos diferentes e em épocas distintas, o resultado
de cada uma das bancas examinadoras.
XV - DA CONVOCAÇÃO, DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS E DA POSSE
15.1

Das Disposições Gerais:

15.1.1
Concluído o Concurso Público e homologado o resultado final, os candidatos
aprovados, dentro do número de vagas ofertadas neste Edital, serão nomeados,
obedecida a estrita ordem de classificação, no prazo de validade do concurso.
15.2

Dos Exames Médicos Pré-Admissionais:
15.2.1
Todos os candidatos nomeados em decorrência de aprovação neste
Concurso Público deverão se submeter a Exame Admissional, sob a
responsabilidade da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde
Ocupacional da SEPLAG, em unidade central ou unidades regionais.
15.2.2
O Exame Admissional avaliará a aptidão física e mental do candidato,
a compatibilidade de sua condição clínica com as atribuições do cargo, o
prognóstico de vida laboral e as doenças pré-existentes, eventualmente
diagnosticadas, incipientes ou compensadas.
15.2.3
A Avaliação de que trata o subitem 15.2.2 deste Edital do candidato
inscrito como portador de deficiência será realizada por equipe multiprofissional
composta por profissionais da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde
Ocupacional da SEPLAG e profissional integrante da carreira para a qual foi
nomeado o candidato.
15.2.4
A equipe multiprofissional do subitem 15.2.3 verificará as informações
prestadas pelo candidato portador de deficiência no ato da inscrição, a natureza
das atribuições e tarefas essenciais ao cargo, a viabilidade das condições e
acessibilidade, as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas, a
possibilidade de uso de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize, a
Classificação Internacional de Doenças (CID) apresentada pelo candidato, e emitirá
Parecer fundamentado acerca da aptidão e compatibilidade da deficiência com as
atividades a serem desempenhadas pelo candidato.
15.2.5
Para a realização do Exame Admissional o candidato deverá
apresentar os seguintes documentos:
a) fotocópia da publicação da nomeação;
b) documento original de identidade, com foto e assinatura;
c) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF.
15.2.6
Para a realização do Exame Admissional o candidato deverá
apresentar também resultado dos seguintes exames complementares, realizados
às suas expensas:
a) hemograma com contagem de plaquetas;
b) urina rotina;
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c) glicemia de jejum;
d) TSH;
e) videolaringoscopia com laudo descritivo;
f) Radiografia simples do tórax, em PA e perfil, com laudo, para candidatos
com idade de 40 anos ou mais;
g) Eletrocardiograma (ECG), com laudo, para candidatos com idade de 40
anos ou mais.
15.2.7
Os exames descritos nas alíneas “a” a “d” do subitem 15.2.6 deste
Edital poderão ser realizados em laboratórios de livre escolha do candidato e
somente terão validade se realizados dentro de 30 (trinta) dias anteriores à data de
marcação do Exame Admissional e os descritos nas alíneas “e” a “g” do subitem
15.2.6 deste Edital, somente terão validade se realizados dentro de 90 (noventa)
dias anteriores à data de marcação do Exame Admissional.
15.2.8
O material de exame de urina de que trata a alínea “b” subitem 15.2.6
deste Edital deverá ser colhido no próprio laboratório, devendo esta informação
constar do resultado do exame.
15.2.9
Nos resultados dos exames descritos em todas as alíneas do subitem
15.2.6 deste Edital deverão constar o número de identidade do candidato e a
identificação dos profissionais que os realizaram.
15.2.10
Não serão aceitos resultados de exames emitidos pela Internet sem
assinatura digital, fotocopiados ou por fax.
15.2.11
No Exame Admissional todos os candidatos deverão responder ao
questionário de antecedentes clínicos.
15.2.12
No Exame Admissional poderão ser exigidos novos exames e testes
complementares que sejam considerados necessários para a conclusão sobre a
aptidão física e mental do candidato para exercer o cargo em que foi nomeado.
15.2.13
O candidato que for considerado inapto no Exame Admissional poderá
recorrer da decisão ao Superintendente Central de Perícia Médica e Saúde
Ocupacional da SEPLAG, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da
data em que se der ciência do resultado da inaptidão ao candidato.
15.2.14
O recurso referido no subitem 15.2.13 suspende o prazo legal para a
posse do candidato.
15.2.15
O candidato considerado inapto no Exame Admissional estará
impedido de tomar posse e terá seu ato de nomeação tornado sem efeito.
15.3

Da caracterização de deficiência:
15.3.1
O candidato inscrito como portador de deficiência, quando nomeado
em decorrência de aprovação neste Concurso Público, paralelamente à realização
do Exame Admissional de que trata o subitem 15.2.1 deste Edital, será submetido a
Inspeção Médica para fins de caracterização de deficiência declarada no momento
de inscrição no Concurso Público.
15.3.2
A Inspeção Médica de que trata o subitem 15.3.1 deste Edital, que
será realizada pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde
Ocupacional da SEPLAG, decidirá sobre a caracterização do candidato como
portador de deficiência segundo os critérios dispostos no artigo 4º do Decreto
Federal nº. 3.298/1999.
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15.3.3
A utilização de material tecnológico de uso habitual não é fator de
incompatibilidade com as atribuições dos cargos.
15.3.4
Após realização da Inspeção Médica, a conclusão será formalizada
por meio de Certidão de Caracterização de Deficiência.
15.3.5
O candidato que for considerado não portador de deficiência poderá
recorrer da decisão ao Superintendente Central de Perícia Médica e Saúde
Ocupacional da SEPLAG, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da
data em que se der ciência da decisão ao candidato.
15.3.6
Concluindo a Inspeção Médica pela não caracterização de deficiência
do candidato para fins de reserva de vagas, o candidato será excluído da lista de
classificação específica de portadores de deficiência e permanecerá na lista de
classificação da ampla concorrência.
15.4

Da Posse:
15.4.1 O candidato nomeado deverá se apresentar para posse no prazo de trinta
dias a partir da data de publicação do ato de nomeação, conforme estabelecido
pelo art. 66 da Lei Estadual n.º 869/1952, sob pena de ter seu ato de nomeação
tornado sem efeito.
15.4.2 O candidato, no ato da posse, além de atender aos pré-requisitos exigidos
para o cargo, deverá apresentar, obrigatoriamente:
a) 02 (duas) fotos 3x4;
b) fotocópia do documento de identidade com fotografia, acompanhada do
original;
c) fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última
eleição, acompanhada do original;
d) fotocópia do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF), acompanhada
do original;
e) fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação,
para candidatos do sexo masculino, acompanhada do original;
f) fotocópia do comprovante de residência, acompanhada do original;
g) Resultado de Laudo Médico Pericial – REM – com conclusão pela aptidão
para o cargo;
h) no caso das pessoas com deficiência amparadas pela Lei Estadual n.º
11.867/95, Certidão de Caracterização da Deficiência – CADE –, emitida
pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da
SEPLAG;
i) declaração de que exerce, ou não, outro cargo, emprego ou função
pública nos âmbitos federal, estadual e/ou municipal;
j) declaração de bens, atualizada até a data da posse;
k) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se tiver;
l) declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão público ou entidade do âmbito federal, estadual ou
municipal;
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m) declaração de próprio punho de não ter sido demitido a bem do serviço
público, nos últimos cinco anos, nos termos do Parágrafo Único do art. 259,
da Lei Estadual nº 869/1952;
n) comprovante de escolaridade mínima exigida para o cargo, conforme
especificações constantes deste Edital.
15.4.3 O Candidato nomeado será responsabilizado administrativamente por
quaisquer informações inverídicas que vier a prestar.
15.4.4 Se aprovado o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá
apresentar declaração informando se ocupa ou não cargo(s), função(ões) ou
emprego(s) público(s), exerce mandato eletivo e/ou percebe ou não proventos de
aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 da Constituição
Federal/88 (Aposentadoria do Regime Próprio de Previdência), subordinando-se às
penas da lei em caso de declaração falsa. O servidor que declarar ocupar cargo(s),
função(ões) ou emprego(s) público(s) e/ou exerce mandato eletivo e/ou declarar
que percebe proventos, decorrentes do artigo 40 ou 42 e 142 da Constituição
Federal/88 (Aposentadoria do Regime Próprio de Previdência) deverá apresentar a
documentação de que trata o Decreto Estadual 45.841/2011 e Resolução SEPLAG
nº 11/2012 na unidade setorial de recursos humanos de lotação/exercício, no ato de
posse ou em até 60 dias, contados da posse.
15.4.5 Estará impedido de tomar posse o candidato que deixar de apresentar
qualquer um dos requisitos especificados no subitem 15.4.2 deste Edital.
15.4.6 Após tomar posse, o candidato passará à condição de servidor público e
deverá entrar em exercício no prazo de trinta dias, a contar da posse, conforme
estabelecido pelo artigo 70 da Lei Estadual n.º 869/1952.
15.4.7 O candidato que for nomeado na condição de pessoa com deficiência não
poderá arguir ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar pedido de
relotação, reopção de vaga, alteração de carga horária, alteração de jornada de
trabalho e limitação de atribuições para o desempenho da função.
15.4.8 O candidato nomeado para o cargo estará sujeito, nos termos do artigo 41,
“caput”, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º
19, de 04/06/1998, a estágio probatório por período de 36 (trinta seis) meses,
durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão objeto de
avaliação, por Comissão própria do Departamento a que estiver vinculado. A
avaliação será submetida, posteriormente, à Diretoria de Desenvolvimento de
Recursos Humanos.
15.4.9 Durante o período de estágio probatório, o servidor não poderá solicitar
remoção ou mudança de lotação, sendo desconsiderada qualquer pretensão nesse
sentido.
15.4.10 O exercício funcional do candidato aprovado, classificado, nomeado e
investido no cargo dar-se-á na Unimontes, na Unidade para a qual foi realizado o
Concurso Público, podendo a Instituição, em caso de necessidade, remanejá-lo ou
incumbi-lo de ministrar disciplinas ou realizar atividades em outros Departamentos
e/ou campi.
15.4.11 Caso não haja mais necessidade de professor na área/subárea do
conhecimento na cidade para qual a vaga está disponibilizada, o docente poderá
ser removido para o campus-sede ou outros campi com maior necessidade, a
critério da Unimontes.
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XVI - DAS NORMAS DISCIPLINARES
16.1 A Unimontes terá amplos poderes para orientação, realização e fiscalização das
Provas do Concurso Público, bem como quanto à análise da documentação relativa à Prova
de Títulos.
16.2 Somente poderão adentrar nos locais onde serão aplicadas as provas pessoas
devidamente autorizadas pela Unimontes.
16.3 Todas as informações referentes a este Concurso Público serão prestadas pela
Unimontes, realizadora do Concurso Público, podendo ser obtidas no sítio eletrônico
www.cotec.unimontes.br.
16.4 Não serão prestadas, por telefone, informações relativas ao resultado do Concurso
Público.
16.5 O candidato que, comprovadamente, usar de fraude ou para ela concorrer, atentar
contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para
supervisionar, coordenar, fiscalizar ou realizar processo de seleção em todas as suas
etapas, será automaticamente excluído do Concurso Público e estará sujeito a outras
penalidades legais, garantindo, ao candidato, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
16.6 Incorrerá em Processo Administrativo, para fins de demissão do Serviço Público, em
qualquer época, o candidato que houver realizado o Concurso Público usando documento
ou informações falsas ou outros meios ilícitos, devidamente comprovados.
XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 A Unimontes será responsável pela execução do concurso público, pelo
processamento da classificação final dos candidatos e pelo fornecimento de todas as
informações referentes a este certame.
17.2 A Unimontes exime-se das despesas com viagens e estadia dos candidatos para
prestarem as provas do Concurso Público.
17.3 O acompanhamento oficial do Concurso Público deverá ser feito por meio e do sítio
eletrônico da Unimontes (www.cotec.unimontes.br) e, pelo Diário Oficial dos Poderes do
Estado de Minas Gerais, em relação aos atos citados neste Edital.
17.4 O acompanhamento das publicações, atos complementares, avisos, comunicados e
convocações referentes ao Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato.
17.5 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos
os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de
documentos após as datas estabelecidas.
17.6 Os prazos citados neste Edital referem-se a dias corridos. Na contagem dos prazos,
exclui-se o primeiro dia e inclui-se o último.
17.7 A Unimontes não se responsabiliza por quaisquer textos, apostilas e outras
publicações referentes a este Concurso Público que não sejam oficialmente divulgadas ou
por quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto neste Edital.
17.8 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou
quaisquer outros instrumentos similares, cujo teor seja objeto de recurso apontado neste
Edital.
17.9 A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a
nomeação do candidato, em todos os atos relacionados ao Concurso Público, quando
constatada a omissão ou declaração falsa de dados ou condições, irregularidade de
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documentos, ou ainda, irregularidade na realização das provas, com finalidade de prejudicar
direito ou criar obrigação, garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
17.10 Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 17.9 deste Edital, o
candidato estará sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o artigo 299 do
Código Penal.
17.11 A Unimontes não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato
decorrentes de:
a) endereço eletrônico errado e/ou desatualizado;
b) endereço residencial incorreto, incompleto ou desatualizado;
c) correspondência devolvida pelos Correios (ECT) por razões diversas;
d) correspondência recebida por terceiros.
17.12 Os candidatos poderão valer-se das normas ortográficas vigentes antes ou depois
daquelas implementadas pelo Decreto Federal nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, em
decorrência do período de transição previsto no artigo 2º, parágrafo único da citada norma
que estabeleceu acordo ortográfico da Língua Portuguesa.
17.13 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito,
circunstância que será comunicada em ato complementar ao Edital no sitío eletrônico
www.cotec.unimontes.br ou aviso a ser publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado
Minas Gerais.
17.14 O candidato aprovado assume o compromisso de ministrar aulas, dentro da sua área
de competência, para qualquer curso, independentemente da especificidade da disciplina,
obedecendo às necessidades e ao interesse da Instituição.
17.15 Durante o prazo de validade do Concurso Público, poderão ser acrescidas novas
vagas autorizadas e oferecidas na carreira de Professor de Educação Superior, nas
mesmas áreas/subáreas objeto do Concurso Público. Desse modo, poderá haver
aproveitamento de candidatos aprovados além do limite de vagas previsto nos Anexos I
deste Edital.
17.16 Caso novas vagas sejam oferecidas durante o prazo de validade do Concurso
Público, 10% (dez por cento) delas serão destinadas a candidatos com deficiência.
17.17 A aprovação neste Concurso Público gera direito à nomeação, no limite de vagas já
previstas para provimento, dentro do prazo de validade do Concurso e na forma da lei,
obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação final dos candidatos.
17.18 São de inteira responsabilidade do candidato as declarações incompletas, erradas ou
desatualizadas do seu endereço, as quais venham a dificultar quaisquer comunicações
necessárias (inclusive convocação) sobre o Concurso Público.
17.19 O candidato classificado no Concurso Público deverá, durante o prazo de validade
do Concurso, manter atualizado o seu endereço residencial junto à Diretoria de
Desenvolvimento de Recursos Humanos da Unimontes. Não caberá ao candidato
classificado qualquer reclamação, caso não seja possível a sua convocação por falta de
atualização do endereço residencial.
17.20 A inscrição implicará, por parte do candidato, o conhecimento e plena aceitação das
normas deste Edital.
17.21 O resultado final do Concurso Público será publicado no Diário Oficial dos Poderes
do Estado de Minas Gerais e divulgada no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br.
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17.22 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos
serão resolvidos pelo Reitor da Unimontes.
17.23 Em atendimento à Lei Estadual n.º 19.420/2011, art. 4º, inciso III, a Unimontes
procederá à guarda permanente de documentos relativos ao concurso.

Montes Claros/MG, 1º outubro de 2014.

cÜÉyxááÉÜ ]ÉûÉ wÉá ex|á VtÇxÄt
Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes
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ANEXO I
QUADRO DE VAGAS
Área

Agronomia

Zootecnia

Cód. da
Área

3.1

3.2

Subárea
Cultura do Feijão
Tecnologia e Produção de Sementes
Plantas Daninhas
Extensão Rural
Melhoramento de Plantas
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas
Fruticultura
Fisiologia e Patologia Pós-Colheita de Frutos e Hortaliças
Introdução à Agronomia
Tecnologia Pós-Colheita de Frutos
Manejo de Agroecossistemas e Gestão Ambiental
Fertilidade do Solo
Manejo e Conservação do Solo e da Água
Meteorologia e Climatologia Agrícola
Drenagem Agrícola e Manejo da Irrigação
Entomologia Agrícola
Apicultura
Bioclimatologia Animal
Suinocultura
Aquicultura
Fisiologia Animal
Fisiologia da Reprodução
Parasitologia Zootécnica
Ciência e Tecnologia de Leites
Bovinocultura de Leite
Tipificação e Classificação de Carcaças e Ciência e
Tecnologia de Carnes e Pescados
Introdução à Zootecnia
Criação de Cães e Gatos e Melhoramento Animal Básico
Avicultura
Equideocultura e Melhoramento Animal Aplicado
Farmacologia Aplicada à Zootecnia
Técnicas Experimentais com Animais

Cód. da
Subárea
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.2.15
3.2.16

Local de Trabalho

Escolaridade
Mínima

Carga
Horária

Doutorado
Mestrado

Janaúba

Doutorado

40h

Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Especialização

20h

Doutorado

40h

Doutorado

Mestrado
Janaúba

40h
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
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Vagas Ampla
Concorrência
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vagas
PCD
-

1

-

1
1
1
1
1
1

-

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
EDITAL UNIMONTES N.º 3/2014

Agronomia/
Zootecnia

Ciências
Agrárias/
Tecnologia do
Agronegócio

3.3

3.4

Construções Rurais e Ambiência
Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal
Topografia

3.3.1
3.3.2
3.3.3

Introdução à Pecuária

3.4.1

Introdução à Agricultura

3.4.2

Janaúba

Doutorado

40h

Especialização

Paracatu

Mestrado

40h
Total
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1
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1

-

1
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37
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ANEXO II - DEMANDA DEPARTAMENTAL
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - CCET
Código/Departamento: 3 - CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Código da Área: 3.1
Área: Agronomia
Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) com Doutorado em Fitotecnia.
Programa da Prova: 1 - Origem e importância econômica do feijão; 2 - Morfologia e fenologia do feijoeiro; 3 - Exigências edafoclimáticas do feijoeiro; 4 - Preparo do solo e
plantio do feijão; 5 - Nutrição mineral e adubação do feijoeiro; 6 - Manejo integrado de plantas daninhas na cultura do feijão; 7 - Manejo integrado de pragas do feijoeiro; 8 Manejo integrado de doenças do feijoeiro; 9 - O feijoeiro em cultivos consorciados; 10 - Colheita, beneficiamento e comercialização do feijão.
Bibliografia sugerida:
BARBOSA, F.R.; GONZAGA, A.C. de O. Informações técnicas para o cultivo do feijoeiro-comum na Região Central-Brasileira: 2012-2014. Santo Antônio de Goiás: Embrapa
Arroz e Feijão, 2012. 247 p. - (Documentos / Embrapa Arroz e Feijão).
FANCELLI, A. I. Produção de feijão. Piracicaba: Agropecuária, 2007 386p.
VIEIRA, C.; PAULA JÚNIOR, T. J.; BORÉM, A. Feijão: Aspectos gerais e cultura no estado de Minas. Viçosa: UFV, 1998. 596 p.
VIEIRA, C.; PAULA JÚNIOR, T. J.; BORÉM, A. Feijão. 2. ed. Viçosa, MG: UFV, 2006. 600 p.
VIEIRA, C. O feijão em cultivos consorciados. Viçosa, MG: UFV, 1989. 134p.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.1.2
Tecnologia e Produção de Sementes
Doutorado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) com Doutorado em Fitotecnia.
Programa da Prova: 1 - Maturação fisiológica de sementes; 2 - Fisiologia da germinação; 3 - Formação das sementes. Estruturas e funções; 4 - Composição química de
sementes; 5 - Qualidade de sementes; 6 - Armazenamento de sementes; 7 - Vigor de sementes; 8 - Dormência de sementes; 9 - Deterioração de sementes; 10 - Laboratório
de controle de qualidade e legislação de sementes.
Bibliografia sugerida:
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de sementes. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa
Agropecuária. Brasília: MAPA/ACS, 2009. 395p.
CARVALHO, N. M.; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção. 5. ed. Jaboticabal: FUNEP, 2012. 590p.
FERREIRA, A. G.; BORGHETTI, F. Germinação: do básico ao aplicado. Porto Alegre: Artmed, 2004. 323 p.
MARCOS FILHO, J. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. Piracicaba: FEALQ, 2005. 495 p.
POPINIGIS, F. Fisiologia da semente. Brasília: AGIPLAN, 1985. 289p.
3.1.1

Cultura do Feijão

Doutorado
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Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) com Doutorado em Fitotecnia.
Programa da Prova: 1 - Conceito e classificação de plantas daninhas; 2 - Competição entre plantas daninhas e culturas; 3 - Métodos de controle de plantas daninhas; 4 Comportamento de herbicidas no solo; 5 - Principais propriedades físico-químicas dos herbicidas; 6 - Absorção e translocação de herbicidas nas plantas; 7 - Mecanismos de
ação de herbicidas; 8 - Resistência de plantas daninhas a herbicidas; 9 - Seletividade de herbicidas; 10 - Alelopatia entre plantas daninhas e culturas e vice-versa.
Bibliografia sugerida:
DEUBER, R. Ciência das plantas daninhas: Fundamentos. v. 1. Jaboticabal: FUNEP, 1992. 431p.
DEUBER, R. Ciência das plantas infestantes: Manejo. v. 2. Campinas: FUNEP, 1997. 285 p.
LORENZI, H. Manual de Identificação e Controle de Plantas Daninhas. 6. ed. Nova Odessa, SP: Plantarum, 2007. 399p.
MONQUERO, P. A. Aspectos da Biologia e Manejo das Plantas Daninhas. - 16x23 - ISBN 978-85-7656-298-6 – 2014. 434 p.
RADOSEVICH, S.; HOLT, J.; GHERSA, C. Weed ecology – Implications for management, 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1997. 589p.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.1.4
Extensão Rural
Mestrado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) com Mestrado e/ou Doutorado em Produção Vegetal ou em Extensão Rural ou em Economia Rural
ou em Desenvolvimento Rural ou em Administração Rural ou em Sociologia Rural.
Programa da Prova: 1 - Extensão Rural no Brasil; 2 - Planejamento do Desenvolvimento Rural Local; 3 - Segurança alimentar e agricultura sustentável; 4 - Políticas Públicas
Rurais; 5 - Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural; 6 - Comunicação Rural; 7 - Práticas Metodológicas da Extensão Rural; 8 - Diagnóstico Rápido
Participativo; 9 - Agroecologia e Extensão Rural; 10 - Territorialidades.
Bibliografia sugerida:
BRASIL. Política Nacional de ATER Brasília, 2008.
CAPORAL, Francisco Roberto e COSTABEBER, José Antônio. Agroecologia e Extensão Rural: Contribuições para a Promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável.
Brasília: MDA/SAF/DATER, 2007.
PEIXOTO, Marcus. Extensão Rural no Brasil – Uma abordagem histórica da legislação. Textos para discussão. 48 ISSN 1983-0645 Brasília, outubro / 2008.
RAMOS, Giuberto de Lima; SILVA, Ana Paula Gomes da; BARROS, Antônio Alves da Fonseca. Manual de metodologia de extensão rural. Recife: Instituto Agronômico de
Pernambuco - IPA, 2013. 58p.
VERDEJO, Expósito Miguel. Diagnóstico Rural Participativo – Guia Prático DRP. Brasília: MDA/ SAF, 2007.
3.1.3

Plantas Daninhas

Doutorado
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Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) ou Ciências Biológicas (Biologia) com Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas.
Programa da Prova: 1 - Sistemas de reprodução das espécies cultivadas; 2 - Métodos de melhoramento aplicados a espécies autógamas; 3 - Métodos de melhoramento
aplicados a espécies alógamas; 4 - Melhoramento de Plantas visando resistência a pragas e doenças; 5 - Variabilidade genética e conservação dos recursos genéticos; 6 Dogma central da biologia (replicação, transcrição e tradução); 7 - Genômica estrutural e funcional das plantas; 8 - Estratégias moleculares e biotecnológicas aplicadas ao
melhoramento de plantas; 9 - Transformação genética de plantas de importância agronômica; 10 - Tecnologia do DNA Recombinante, Organismos Geneticamente Modificados
e Técnicas Básicas de Biologia Molecular.
Bibliografia sugerida:
ACQUAAH, G. Principles of plant genetics and breeding. 2 ed. New York: Wiley-Blackwell, 2012. 758p.
BORÉM, A.; FRITSCHE-NETO, R. (Ed.). Biotecnologia aplicada ao melhoramento de plantas. Viçosa, MG: UFV, 2013. 336 p.
BORÉM, A.; MIRANDA, G. V. Melhoramento de plantas. Viçosa, MG: UFV, 2013. 523p.
TORRES, A. C.; CALDAS, L. S.; BUSO, J. A. Cultura de tecidos e transformação genética de plantas. v. 1 e 2. Brasília: Embrapa, 1999.
WATSON, J. D. et al. Biologia molecular do gene. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.1.6
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas
Doutorado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Agronomia, com Doutorado em Solos e Nutrição de Plantas.
Programa da Prova: 1 - Propriedades químicas de solos intemperizados; 2- Amostragem de solo; 3 – Transporte de nutrientes no solo; 4 - Calagem em solos intemperizados
cultivados com plantas anuais e perenes; 5 - Dinâmica do nitrogênio voltado para a relação solo-planta-atmosfera; 6 - Dinâmica do fósforo no solo e sua relação com a
disponibilidade de nutrientes para as plantas; 7 - Dinâmica do potássio no solo e sua relação com a nutrição de plantas; 8 - Disponibilidade de micronutrientes no solo e sua
relação com a nutrição de plantas; 9 - Dinâmica da matéria orgânica, sua relação com a mineralogia de solos e disponibilidade de nutrientes para as plantas; 10 - Diagnose do
estado nutricional de plantas cultivadas.
Bibliografia sugerida:
FERNANDES, M. S. F. Nutrição mineral de plantas. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2006. 432p.
FONTES, P. C.R. Diagnóstico do estado nutricional das plantas. Viçosa, MG: Editora UFV, 2001. 122p.
NOVAIS, R. F.; ALVAREZ, V. H.; BARROS, N. F. de; FONTES, R. L. F.; CANTARUTTI, R. B.; NEVES, J. C. L. (Ed.). Fertilidade do Solo. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de
Ciência do Solo. 2007. 1017p.
RIBEIRO, A. C.; GUIMARÃES, P. T. G.; ALVAREZ, V. H. (ed.). Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. 5ª aproximação. Viçosa, MG:
Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, 1999. 359p.
VAN RAIJ, B. Fertilidade do solo e adubação. São Paulo: POTAFOS, 1991. 343 p.
3.1.5

Melhoramento de Plantas

Doutorado
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Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) com Mestrado e/ou Doutorado em Produção Vegetal ou em Fitotecnia ou em Agronomia.
Programa da Prova: 1 - Importância econômica, social e alimentar das plantas frutíferas; 2 - Influência dos aspectos edafoclimáticos no cultivo de plantas frutíferas; 3 Preparo do solo, para plantas frutíferas; 4 - Plantio de plantas frutíferas; 5 - Substratos e recipientes na fruticultura; 6 - Propagação seminíferas; 7 - Propagação vegetativa; 8 Poda de fruteiras; 9 - Uso de reguladores de crescimento em plantas frutíferas; 10 - Manejo de plantas daninhas na fruticultura.
Bibliografia sugerida:
ANTUNES, L. E. C; RAMOS, J. D; HOFFMANN, A. et al. Implantação de Pomares e Tratos Culturais Especiais. Lavras: UFLA/FAEPE, 1998. 199p.
GOMES, R. P. Fruticultura Brasileira. São Paulo: Nobel, 2007.
HOFFMANN, A; CHALFUN, N. N. J; ANTUNES, L. E. C. et al. Fruticultura Comercial: propagação de plantas frutíferas. Lavras: UFLA/FAEPE, 1998. 282p.
INFORME AGROPECUÁRIO. Produção de mudas frutíferas I. Belo Horizonte: EPAMIG, n. 101, 1983. 72p. v.9
RAMOS, J. D; ANTUNES, L. E. C. Fruticultura Comercial: frutíferas de clima subtropical. Lavras: UFLA/FAEPE, 1998. 147p.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.1.8
Fisiologia e Patologia Pós-Colheita de Frutos e Hortaliças
Doutorado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) com Doutorado em Fitopatologia.
Programa da Prova: 1 - Importância e tipos de perdas de frutos e hortaliças em pós-colheita; 2 - Fatores que afetam o desenvolvimento de doenças pós-colheita de frutos e
hortaliças; 3 - Fisiologia do parasitismo na patologia pós-colheita de frutos e hortaliças; 4 - Quiescência de patógeno em doenças pós-colheita de frutos e hortaliças; 5 Princípios e métodos de controle de doenças pós-colheita de frutos e hortaliças; 6 - Controle alternativo de doenças pós-colheita de frutos e hortaliças com uso de atmosferas
modificado e controlado; 7 - Controle Físico de doenças pós-colheita de frutos e hortaliças; 8 - Controle cultural de doenças pós-colheita de frutos e hortaliças; 9 Contaminação biológica e química de frutos e hortaliças em pós-colheita; 10 - Principais doenças pós-colheita da banana e o seu controle.
Bibliografia sugerida:
th
AGRIOS, G. N. Plant pathology. 5 ed. New York: Academic Press, 2005. 922p.
BARKAI-GOLAN, R. Postharvest diseases of fruits and vegetables: development and control. Amsterdan: Elsevier Science, 2001. 418p.
BARTZ, J. A.; BRECHT, J. K. Postharvest Physiology and Pathology of Vegetables. New York: Marcel Dekker Inc., 2003. 733p.
NARAYANASAMY, P. Postharvest Pathogens and Disease Management. New Jersey: Wiley-Interscience, 2005. 578p.
OLIVEIRA, S. M. A.; TERAO, D.; DANTAS, S. A. F.; TAVARES, S. C. C. H. Patologia Pós-Colheita: Frutas, Olerícolas e Ornamentais Tropicais. Brasília: Embrapa Informação
Tecnológica, 2006. 855p.
3.1.7

Fruticultura

Mestrado
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Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) com Mestrado em Produção Vegetal ou Fitotecnia ou Agronomia.
Programa da Prova: 1 - Noções básicas de solos; 2 - Desbravamento e limpeza dos campos; 3 - Preparo e conservação dos solos; 4 - Adubação orgânica e verde; 5 - As
plantas cultivadas e sua propagação; 6 - Multiplicação de plantas frutíferas; 7 - Controle de pragas de plantas frutíferas; 8 - Adubação de fruteiras tropicais; 9 - Utilização de
máquinas e implementos agrícolas na agricultura; 10 - Controle biológico de insetos.
Bibliografia sugerida:
BRAGA SOBRINHO, R. et al. (EDIT.). Pragas de fruteiras tropicais de importância agroindustrial. Embrapa. SPI -Brasília, DF. 1998. 209 p.
COSTA, M. B. B. Nova síntese e novo caminho para a agricultura “adubação orgânica”. São Paulo: Ícone, 1989. 102 p.
LEPSCH, I. F. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de Textos, 2002.
LUIZ, A.; BALASTREIRE, L. A. Maquinas Agrícolas. 1987, 307 p.: MANOLE LTDA., 1990. 00160p.
MELETTI, L. M. M. Propagação de frutíferas tropicais. Guaíba: Agropecuária, 2000. 239p.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.1.10
Tecnologia Pós-Colheita de Frutos
Doutorado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia), com Doutorado em Fisiologia Vegetal.
Programa da Prova: 1 - Atividade respiratória; 2 - Perdas pós-colheita; 3 - Fatores pré-colheita e colheita; 4 - Embalagem e transporte; 5 - Reguladores de crescimento na
pós-colheita de frutos; 6 - Estresses e desordens fisiológicas; 7 - Armazenamento na pós-colheita de frutos; 8 - Qualidade pós-colheita; 9 - Pós-colheita da banana; 10 - Póscolheita de manga.
Bibliografia sugerida:
CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutas e hortaliças: fisiologia e manuseio. 2. ed. Lavras: UFLA, 2005. 785 p.
JOHNSON, G. I.; HIGHLEY, E. (Eds.). Development of postharvest handling technology for tropical tree fruits. Canberra: Australian Centre for International Agricultural
Research, 1994. 86p.
rd
KADER, A. (Ed.). Postharvest technology of horticultural crops. 3 ed. Riverside: UC Regents, 2002. 535p.
KAYS, S. J. Postharvest physiology of perishable plant products. Exon Press, 1st, second printing, 1997. 532p.
WILLS, R.; McGLASSON, B.; GRAHAM, D.; JOYCE, D. Postharvest: An introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentais. 5th Edition, 2007, 252
pages.
3.1.9

Introdução à Agronomia

Mestrado
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Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

20 horas
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) e áreas afins, com Especialização em Gestão Ambiental.
Programa da Prova: 1 - Agroecologia; 2 - Agroecossistemas Agrícolas; 3 - Uso de defensivos alternativos; 4 - Resíduos orgânicos na agricultura; 5 - Agricultura sustentável; 6
- Manejo ecológico de pragas; 7 - Manejo ecológico de doenças; 8 - Práticas agrícolas; 9 - Sustentabilidade; 10 - Conservação do solo.
Bibliografia sugerida:
ALTIERI, M. A. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Guaíba: Editora Agropecuária, 2002. 592p.
BONILLA, J. A. Fundamentos da Agricultura Ecológica: sobrevivência e qualidade de vida. São Paulo: Nobel, 1992. 260 p.
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Marco Referencial em Agroecologia. Brasília/DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2006.
PRIMAVESI, A. Manejo ecológico de pragas e doenças: técnicas alternativas para a produção agropecuária e defesa do meio ambiente. São Paulo: Nobel, 1988. 137p.
PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. 7. ed. São Paulo: Nobel, 1984. 541 p. il.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.1.12
Fertilidade do Solo
Doutorado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) com Doutorado em Agronomia/Solos e Nutrição de Plantas.
Programa da Prova: 1 - Reação do Solo; 2- Compartimentos, funções e dinâmica da matéria orgânica em solos tropicais; 3- Elementos essenciais e benéficos às plantas; 4Calagem e gessagem; 5- Nitrogênio no solo; 6- Fósforo no solo; 7- Potássio no solo; 8- Micronutrientes no solo; 9- Enxofre no solo; 10- Avaliação da fertilidade do solo.
Bibliografia sugerida:
FERNANDES, M. S. (Ed). Nutrição mineral de plantas. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2006. 432p.
MARSCHNER, H. Mineral Nutrition of Hogher Plants. London: Academic Press, 1995. 887p.
MELO, V. F.; ALLEONI, L. R. F. Química e mineralogia do solo. Parte I e II.Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2009.
NOVAIS, R. F., ALVAREZ V., V. H., BARROS, N. F., FONTES, R. L. F., CANTARUTTI, R. B. e NEVES, J. C. L. Fertilidade do Solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do
Solo (SBCS), 2007. 1017 p.
NOVAIS, R. F. e SMITH, T. J. Fósforo em solo e planta em condições tropicais. Viçosa: UFV, DPS, 1999. 399p.
3.1.11

Manejo de Agroecossistemas e Gestão Ambiental

Especialização
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Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) com Doutorado em Agronomia/Solos e Nutrição de Plantas.
Programa da Prova: 1 - Erosão hídrica; 2 - Modelagem das perdas de solo; 3 - Práticas conservacionistas do solo e da água; 4 - Sistemas de preparo do solo; 5 - Plantio
direto e rotação de culturas; 6 - Compactação do solo; 7 - Tecnologias para convivência com a seca; 8 - Sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras; 9 - Classificação
de terras no sistema de capacidade de uso; 10 - Manejo de bacias hidrográficas.
Bibliografia sugerida:
BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. 4. ed. São Paulo: Ícone, 1999. 355p.
LEPSCH, I. F.; BELLINAZZI JÚNIOR, R.; BERTOLINI, D.; ESPÍNDOLA, C. R. Manual para levantamento utilitário do meio físico e classificação de terras no sistema de
capacidade de uso. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1991. 175p.
PRUSKI, F. F. Conservação de solo e água: práticas mecânicas para o controle da erosão hídrica. 2. ed. Viçosa: UFV, 2009. 279p.
RAMALHO FILHO, A.; BEEK, K. J. Sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras. 3. ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA-CNPS, 1995. 65p.
RESENDE, M.; CURI, N.; REZENDE, S. B.; CORRÊA, G. F. Pedologia: base para distinção de ambientes. 5. ed. Lavras: UFLA, 2007. 322p.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.1.14
Meteorologia e Climatologia Agrícola
Doutorado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) ou áreas afins, com Doutorado em Engenharia Agrícola.
Programa da Prova: 1 - Relações astronômicas entre Sol–Terra; 2 - Atmosfera terrestre; 3 - Radiação solar e terrestre; 4 - Balanço de energia em cultivos agrícolas; 5 Termodinâmica aplicada aos fenômenos atmosféricos; 6 - Dinâmica do ar atmosférico; 7 - Umidade do ar; 8 - Evaporação e evapotranspiração; 9 - Balanço Hídrico; 10 Aplicações da meteorologia e da climatologia na agropecuária.
Bibliografia sugerida:
BERNARDO, S.; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. Manual de Irrigação. Viçosa: Editora UFV, 2008. 625p.
MOTA, F. S. Meteorologia Agrícola. 7. ed. São Paulo: Nobel, 1989.
OMETTO, J. C. Bioclimatologia Vegetal. São Paulo: Ed. Agronômica Ceres, 1981. 429p.
PEREIRA, A. R.; VILLA NOVA, N. A.; SEDIYAMA, G. C. Evapotranspiração. Piracicaba: FEALQ, 1997. 183p.
VIANELLO, R. L.; ALVES, A. R. Meteorologia Básica e Aplicações. Viçosa: Editora UFV, 2013. 460p.
3.1.13

Manejo e Conservação do Solo e da Água

Doutorado
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Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) ou áreas afins, com Doutorado em Engenharia Agrícola.
Programa da Prova: 1 - Importância da drenagem no contexto agrícola; 2 - Porosidade drenável e condutividade hidráulica; 3 – Manejo do sistema solo-água-planta em solos
afetados por sais; 4 - Equações para estimativa do espaçamento entre drenos; 5 - Infiltração da água no solo; 6 - Umidade do solo (conceito, métodos de determinação, pontos
de umidade para fins de manejo); 7 - Armazenamento e disponibilidade da água no solo; 8 - Qualidade da água de irrigação (sais, pH, toxicidade de íons, potencial osmótico,
corrosão, incrustação, coleta e interpretação de resultados de análises); 9 - Avaliação de sistemas de irrigação para fins de manejo; 10 - Manejo da irrigação via solo, via
planta, via demanda atmosférica e combinado.
Bibliografia sugerida:
AYERS, R. S.; WESCOT, D. W. A qualidade da água na agricultura. Tradução de GHEIY, H. R.; MEDEIROS, J. F.; DAMASCENO, F. A. V. Campina Grande: UFPB, 1991.
218p. (Estudos FAO: Irrigação e Drenagem, 29).
BATISTA, M. de J. Drenagem como instrumento de dessalinização e prevenção da salinização de solos. 2. ed. Brasília, DF: Codevasf, 2002. 216 p.
BERNARDO, S; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. Manual de Irrigação. 8. ed. Viçosa, MG: UFV, 2006. 625 p.
MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L. F. Irrigação: princípios e métodos. 3. ed. Viçosa: Ed. UFV, 2009. 355 p.
PIZARRO, F. Riegos localizados de alta frecuencia (RLAF): goteo, microaspersión, exudación. 3. ed. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 1996. 511 p.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.1.16
Entomologia Agrícola
Doutorado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Biologia ou em Engenharia Agronômica (Agronomia) com Doutorado em Ciências/Área de Concentração em Entomologia.
Programa da Prova: 1 - Morfologia interna e fisiologia de insetos; 2 - Morfologia externa e taxonomia de insetos de importância agrícola; 3 - Crescimento, desenvolvimento e
controle de metamorfose nos insetos; 4 - Ecologia no manejo integrado de pragas; 5 - Controle biológico clássico de insetos; 6 - Resistência de plantas a insetos; 7 - Controle
químico e toxicologia de inseticidas; 8 - Manejo integrado de pragas em pastagens; 9 - Alternativas no controle de pragas de fruteiras tropicais; 10 - Comportamento de insetos
e sua importância em programas de manejo integrado de pragas.
Bibliografia sugerida:
GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R. P. L.; BAPTISTA, G. C. de; BERTI FILHO, E.; PARRA, J. R. P.; ZUCCHI, R. A.; ALVES, S. B.; VENDRAMIM,
J.D.; LARA, F. M. Princípios de resistência de plantas a insetos. 2. ed. São Paulo: Ícone. 1991, 336.
MARCHINI, L. C.; LOPES, J. R. S.; OMOTO, C. Entomologia agrícola. Piracicaba: Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, 2002. 920 p.
PANIZZI, A. R.; PARRA, J. R. P. Bioecologia e nutrição de insetos: base para o manejo integrado de pragas. Brasília, DF: EMBRAPA Informação e Tecnologia, 2009. 1164p.
PARRA, J. R. P.; BOTELHO, P. S. M.; CORRÊIA-FERREIRA, B. S.; BENTO, J. M. S. (Eds.). Controle Biológico no Brasil: Parasitoides e predadores. São Paulo: Manole, 2002.
635p.
VILELA, E. F.; DELLA LUCIA, T. M. C. Feromônios de insetos: Biologia, química e emprego no manejo de pragas. Ribeirão Preto, SP: Holos, 2001. 206p.
3.1.15

Drenagem Agrícola e Manejo da Irrigação

Doutorado
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Código/Departamento: 3 - CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Código da Área: 3.2
Área: Zootecnia
Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

3.2.1

Apicultura

Doutorado

40 horas
semanais

1

-

Janaúba

Requisitos do Cargo: Graduação em Zootecnia com Doutorado em Zootecnia.
Programa da Prova: 1 - Apicultura no Norte de Minas Gerais; 2 - Morfologia interna e externa do gênero Apis; 3 - Organização e comunicação de abelhas Apis; 4 - Importância
da apicultura para a Zootecnia; 5 - Manejo das colmeias; 6 - Reprodução de abelhas Apis; 7 - Higiene e profilaxia em apicultura; 8 - Produção e extração de mel; 9 Polinização pelo gênero Apis; 10 - Criação e introdução de rainhas.
Bibliografia sugerida:
CAMARGO, J. M. F. de. (Org.). Manual de apicultura. São Paulo: Agronômica Ceres, 1972. 252p.
COSTA, P. C.; OLIVEIRA, J. S. Manual prático de criação de abelhas. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2005.424p.
COUTO, R. H. N.; COUTO, L. A. Apicultura: manejo e produtos. 3. ed. Jaboticabal, SP: FUNEP, 2006. 193p.
WIESE, H. Apicultura: novos tempos. / Helmuth Wiese. Guaíba, SP: Agropecuária, 2000. 424p.
WINSTON, M. L. A biologia da abelha/ Mark L Winston. Trad.: Carlos A. Osowski. Porto Alegre: Magister, 2003. 276p.; Il.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.2.2
Bioclimatologia Animal
Doutorado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Zootecnia com Doutorado em Zootecnia.
Programa da Prova: 1 - Equilíbrio térmico; 2 - Características morfofisiológicos de adaptação; 3 - Mecanismos de trocas térmicas entre os animais e o ambiente; 4 - Controles
fisiológicos da temperatura; 5 - Influência ambiental nos animais; 6 – Ambiência nas instalações: equipamentos e manejo ambiental; 7 - A diversidade do comportamento; 8 Adaptação ao ambiente e comunicação; 9 - Comportamento social e reprodutivo; 10 - Avaliação do bem-estar por meio de indicadores fisiológicos e comportamentais.
Bibliografia sugerida:
ALCOCK, John. Animal behavior: an evolutionary approach. 9th ed. - Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2009. XVI, 606 p.
CAMPBELL, G. S. An introduction to Environmental Biophysics. 2th ed. – Springer, 1998, 286p.
KREBS, J. R.; DAVIES, N. B. Introdução à Ecologia Comportamental. São Paulo: Atheneu, 1996. 420p.
SILVA, R. G.; MAIA, A. S. C. Principles of Animal Biometeorology. 1. ed. Heidelberg: Springer, 2012. v. 1. 261p.
SILVA, R.G. Introdução à Bioclimatologia Animal. São Paulo: Nobel /FAPESP, 2000. 286p.
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Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Medicina Veterinária ou Zootecnia, com Doutorado em Zootecnia.
Programa da Prova: 1 - Manejo do leitão do nascimento ao abate; 2 - Sistemas de criação; 3 - Manejo reprodutivo dos suínos; 4 - Biosseguridade em suinocultura; 5 Classificação e tipificação de carcaças; 6 - Nutrição e alimentação de fêmeas reprodutoras; 7 - Nutrição e alimentação de machos reprodutores; 8 - Nutrição e alimentação de
leitões; 9 - Nutrição e alimentação de animais em crescimento e terminação; 10 - Manejo de dejetos na suinocultura.
Bibliografia sugerida:
FERREIRA, R. A. Suinocultura: manual prático de criação. Viçosa: Aprenda Fácil, 2012. 433 p.
SOBESTIANSKY, J.; WENTZ, I.; SILVEIRA, P. R. S.; SESTI, L. A. C. (Ed.) Suinocultura Intensiva: produção, manejo e saúde do rebanho. 2. ed. Brasília: Embrapa, 1998. 388p.
UPNMOOR, I. Produção de suínos: crescimento, terminação e abate. Guaíba: Agropecuária, 2000. 77 p.
UPNMOOR, I. Produção de suínos: da concepção ao desmame. Guaíba: Agropecuária, 2000. 133 p.
UPNMOOR, I. Produção de suínos: período de creche. Guaíba: Agropecuária, 2000. 92 p.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.2.4
Aquicultura
Doutorado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Zootecnia com Doutorado em Zootecnia.
Programa da Prova: 1 - Principais aspectos sobre a construção de viveiros; 2 - Limnologia aplicada à aquicultura; 3 - Sistemas de produção de peixes; 4 - Principais espécies
de peixes com potencial zootécnico; 5 - Larvicultura de peixes; 6 - Reprodução de peixes em cativeiro; 7 - Principais aspectos sobre o manejo de peixes durante o cultivo; 8 Alimentação de peixes; 9 - Nutrição de peixes; 10 - Despesca e transporte de peixes.
Bibliografia sugerida:
BALDISSEROTTO, B. Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura. 2. ed. Santa Maria: UFSM, 2009. 212p.
CASTAGNOLLI, N. Criação de Peixes de Água Doce. Jaboticabal: FUNEP, 1992. 189p.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient Requirements of Fish. Washington, D.C.: National Academic Press, 1993. 114p.
SIPAÚBA-TAVARES, L. H. Limnologia aplicada à aqüicultura. Jaboticabal: FUNEP, 1994. 70p.
WOYNAROVICH, E.; HORVATH, L. A propagação artificial de peixe de águas tropicais. Manual de extensão Brasília, DF, FAO/CODEVASF, CNPq, 1983. 219p.
3.2.3

Suinocultura

Doutorado

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro – Av. Ruy Braga, s/n – Vila Mauriceia  Prédio 5  CEP 39401-089 Montes Claros/MG

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
EDITAL UNIMONTES N.º 3/2014

Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

3.2.5

Fisiologia Animal

Doutorado

40 horas
semanais

1

-

Janaúba

Requisitos do Cargo: Graduação em Zootecnia com Doutorado em Zootecnia.
Programa da Prova: 1 - Fisiologia renal; 2 - Fisiologia da glândula mamária; 3 - Fisiologia do Músculo esquelético; 4 - Fisiologia do Músculo liso; 5 - Fisiologia da digestão:
processos fermentativos; 6 - Fisiologia da digestão: processos enzimáticos; 7 - Desordens digestivas em bovinos confinados; 8 - Fisiologia endócrina; 9 - Fisiologia da
membrana celular; 10 - Fisiologia do Sistema Nervoso.
Bibliografia sugerida:
CHURCH, D. C. El ruminante: fisiologia digestiva y nutrición. Zaragoza: Acribia, 1993.
CUNNINGHAM, J. G. Tratado de Fisiologia Veterinária. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2004.
GYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 10. ed. Rio de Janeiro. Guanabara-Koogan, 2002.
SCHMIDT-NIELSEN, Knut. Fisiologia Animal. 5. ed. São Paulo: Editora Santos, 2002.
SWENSON, M & REECE, W. O. Dukes. Fisiologia dos Animais Domésticos. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 1996.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.2.6
Fisiologia da Reprodução
Doutorado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Medicina Veterinária com Doutorado em Zootecnia.
Programa da Prova: 1 - Anátamo-fisiologia do sistema genital feminino; 2 - O ciclo estral de fêmeas - Fisiologia e comportamento; 3 - Controle do ciclo estral - protocolos
hormonais; 4 - Problemas reprodutivos mais comuns em fêmeas; 5 - Manejo reprodutivo de vacas leiteiras criadas em pastos; 6 - Manejo reprodutivo de vacas de corte; 7 Biotecnias utilizadas em reprodução animal; 8 - Avaliação andrológica de reprodutores; 9 - Puberdade em fêmeas - considerações ligadas à eficiência reprodutiva; 10 Aspectos gerais sobre a gestação, parto, retorno da atividade ovariana e fertilização.
Bibliografia sugerida:
FERREIRA, A. M. Reprodução da Fêmea Bovina: Fisiologia aplicada e Problemas mais comuns (causa e tratamentos). Juiz de Fora: Edição do Autor, 2010. 420p.
FIELDS, M. J.; SAND, R. S. Factors Affecting Calf Crop. Florida: Boca Raton: CRC Press. Inc., 1994. 396p.
HAFEZ, E. S. E.; HAFEZ, B. Reprodução Animal. 7.ed. Barueri: Editora Manoel Ltda, 2004. 513p.
NASCIMENTO, E. F.; SANTOS, R. L. Patologia da Reprodução dos Animais Domésticos. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 153p.
SILVA, J. C. P. M.; OLIVEIRA, A. S.; VELOSO, C. M. Manejo e Administração na Bovinocultura Leiteira. Viçosa: Edição dos Autores, 2009. 482p.
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Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Medicina Veterinária ou Zootecnia, com Mestrado e /ou Doutorado em Zootecnia ou em Medicina Veterinária.
Programa da Prova: 1 - Fascíola hepática e fasciolose; 2 - Alternativas de controle de verminose em ovinos; 3 - Controle das helmintoses em equinos; 4 - Controle dos
principais nematóides em ruminantes; 5 - Resistência anti-helmíntica e os métodos para evitá-la; 6 - Protostrongilídeos de importância em animais domésticos: biologia,
epidemiologia e controle; 7 - Importância e controle de Rhipicephalus (Boophilus) microplus; 8 - Trichostrongilídeos de ruminantes; 9 - Teníase e cisticercose; 10 - Controle da
coccidiose em aves.
Bibliografia sugerida:
FORTES, E. Parasitologia Veterinária. 3. ed., São Paulo: Icone, 1997.
FREITAS, M. G. Helmintologia Veterinária. Belo Horizonte: Gráfica Rabelo, 1976.
NEVES, D. P. Parasitologia humana. 11. ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
REY, L. Parasitologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
URQUHART, G. M.; ARMOUR, J.; DUNN, A. M.; JENNINGS, F. W. Parasitologia Veterinária. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.2.8
Ciência e Tecnologia de Leites
Mestrado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Zootecnia ou Engenharia de Alimentos, com Mestrado e/ou Doutorado em Ciência de Alimentos ou em Engenharia de Alimentos.
Programa da Prova: 1 - Influência de microrganismos psicrotróficos no leite e derivados; 2 - Influência da contagem de células somáticas (CCS) no leite e derivados; 3 Composição e propriedades físico-quimicas do leite; 4 - Processamento tecnológico de leites fermentados; 5 - Características gerais e composição do leite; 6 - Ácido Linoleico
Conjugado (CLA) no leite; 7 - Citologia e bioquímica da secreção láctea; 8 - Fisiologia da produção de leite; 9 - Microbiologia do leite; 10 - Leites processados: leite
pasteurizado e UHT.
Bibliografia sugerida:
ALAIS, C. Ciência de la leche – Princípios de técnica lechera. 2. ed. Barcelona: Reverte, 1995. 328 p.
DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L.; FENNEMA, O. R. Química de Alimentos de Fennema. 4. ed. Artmed, 2010. 900 p.
JAY, J. M. Microbiologia de Alimentos. 6. ed. Artmed, 2005. 711p.
ORDONEZ, J. Tecnologia de alimentos. V. 2. Alimentos de origem animal. Porto Alegre: Artmed, 2005. 279 p.
WALSTRA, P.; GEURTS, T. J.; NOOMEN, A.; JELLEMA, A.; VAN BOEKEL, M. A. Ciencia de la leche y tecnologia de los productos lácteos. Zaragoza: Acribia, 2001. 730p.
3.2.7

Parasitologia Zootécnica

Mestrado
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Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Medicina Veterinária ou Zootecnia, com Doutorado em Zootecnia.
Programa da Prova: 1 - Fisiologia da glândula mamária; 2 - Alimentação de bezerras leiteiras; 3 - Manejo alimentar de novilhas leiteiras; 4 - Silagem de sorgo na alimentação
de vacas leiteiras; 5 - Silagem de girassol na alimentação de vacas leiteiras; 6 - Silagem de milheto na alimentação de vacas leiteiras; 7 - Uso de cana de açúcar na
alimentação de vacas leiteiras; 8 - Metabolismo de carboidratos fibrosos em gado leiteiro; 9 - Metabolismo de carboidratos não fibrosos em gado leiteiro; 10 - Distúrbios
digestivos em vacas leiteiras.
Bibliografia sugerida:
AGRICULTURAL AND FOOD RESEARCH COUNCIL. Energy and protein requirements of ruminants. Wallingford, UK: CAB International, 1993. 159p.
CHURCH, D.C. The ruminant: animal digestive physiology and nutrition. Englewood Cliffs, NJ: Pentice-Hall, 1998. 564p.
ENSMINGER, M. E.; OLDFIELD, J. E.; HEINEMANN, W. W. Feeds and Nutrition. 2. ed. California: Ensninger Publishing Company, 1990, 1544 p.
FONSECA, F. A. Fisiologia da lactação. Viçosa: UFV, 1995.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requiriments of dairy cattle. 7. ed. Washington, D. C.: National Academic Press, 2001. 381 p.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
Tipificação e Classificação de Carcaças e Ciência e
40 horas
3.2.10
Doutorado
1
Janaúba
Tecnologia de Carnes e Pescados
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Zootecnia ou Medicina Veterinária, com Doutorado em Zootecnia.
Programa da Prova: 1 - O Brasil no contexto mundial da produção de carnes; 2 - Crescimento animal; 3 - Avaliação quantitativa e qualitativa de carcaças; 4 - Fatores "in vivo"
que influenciam as características da carcaça bovina, suína, aves, caprinos e ovinos; 5 - "Rigor mortis" e maciez da carne bovina; 6 - Classificação e tipificação de carcaça
bovina, caprinos e ovinos; 7 - Princípios e métodos de conservação da carne; 8 - Transformações bioquímicas do "post mortem"; 9 - Tecnologia do abate bovino; 10 - Abate
humanitário dos animais.
Bibliografia sugerida:
DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L.; FENNEMA, O. R. Química de Alimentos de Fennema. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 900 p.
GOMIDE, L. A. M.; RAMOS, E. M.; FONTES, P. R. Tecnologia de Abate e Tipificação de Carcaças. Viçosa: UFV, 2006. 370p.
LAWRIE, R. A. Ciência da Carne. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 383p.
ORDONEZ, J. Tecnologia de alimentos. V. 2. Alimentos de origem animal. Porto Alegre: Artmed, 2005. 279 p.
PARDI, M. C. et al. Ciência, higiene e tecnologia da carne. Goiânia: UFG, v. 1, 2006. 624 p.
3.2.9

Bovinocultura de Leite

Doutorado
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Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

3.2.11

Introdução à Zootecnia

Mestrado

40 horas
semanais

1

-

Janaúba

Requisitos do Cargo: Graduação em Zootecnia com Mestrado em Zootecnia.
Programa da Prova: 1 - Domesticação dos Animais; 2 - Profissão de Zootecnista; 3 - Principais práticas de manejo de Frango de Corte; 4 - Principais práticas de manejo de
Aves Poedeiras; 5 - Manejo da ordenha na bovinocultura leiteira; 6 - Manejo de bezerros leiteiros; 7 - Manejo do leitão em sistema de criação confinado; 8 - Manejo da fêmea
reprodutora na suinocultura; 9 - Sistemas de produção de suínos; 10 - Bovinocultura de corte: Manejo alimentar na fase de cria.
Bibliografia sugerida:
CAMPO, E. J. Avicultura: razões, fatos e divergências. Belo Horizonte: FEPMVZ, 2000. 311p.
DOMINGUES, O. Introdução à Zootecnia. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, Serviço de Informação Agrícola. 1960. 392 p.
OLIVEIRA, R. L. et al. Bovinocultura de Corte: desafios e tecnologias. Salvador: EDUFBA, 2007. 509p.
PEIXOTO, A. M. et al. Bovinocultura Leiteira: fundamentos da exploração racional. 3. ed. Piracicaba: FEALQ, 2000. 580p.
SOBESTIANSKY, J. Suinocultura Intensiva: produção, manejo e saúde do rebanho. Brasília, DF: EMBRAPA, 1998. 388p.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.2.12
Criação de Cães e Gatos e Melhoramento Animal Básico
Doutorado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Zootecnia com Doutorado em Zootecnia ou Doutorado em Ciências/Área de Concentração em Melhoramento Genético Animal.
Programa da Prova: 1 - Genética de populações; 2- Conceitos de genética quantitativa aplicada ao melhoramento genético animal; 3 - Parâmetros genéticos no
melhoramento genético animal; 4 - Aplicação da Estatística sobre as características quantitativas; 5 - Seleção e ganho genético; 6 - Interação genótipo x ambiente; 7 Cinotecnia; 8 - Manejo nutricional de cães e gatos: gestação e lactação, filhotes lactantes; 9 - Manejo nutricional de cães e gatos: crescimento, adultos em manutenção e
geriatria; 10 - Preferências alimentares e consumo voluntário de cães e gatos.
Bibliografia sugerida:
ANDRIGUETO, J. M.; PERLY, L.; MINARDI, I. et al. Nutrição animal: alimentação animal (nutrição aplicada). V. 2. São Paulo: Nobel. 1988. 425p.
BORGES, F. M.; NUNUES, I. J. Nutrição e manejo alimentar de cães na saúde e na doença. Cadernos Técnicos da Escola de Veterinária (UFMG), Belo Horizonte, v.20. p.1103, 1998.
FALCONER, D. S.; MACKAY, T. F. C. Introduction to quantitive genetics. 4 th ed. Harlow: Longman, 1996. 464p.
KINGHORN, B.; VAN DER WERF, J.; RYAN, M. Melhoramento animal: uso de novas tecnologias. Piracicaba: FEALQ, 2006. 367p.
LOPES, P. S. Teoria do melhoramento animal. Belo Horizonte: FEPMVZ Editora, 2005. 118p.
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Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

3.2.13

Avicultura

Doutorado

40 horas
semanais

1

-

Janaúba

Requisitos do Cargo: Graduação em Zootecnia com Doutorado em Zootecnia.
Programa da Prova: 1 - Equipamentos e manejo geral da granja de frangos de corte; 2 - Equipamentos e manejo geral da granja de galinhas poedeiras; 3 - Equipamentos e
manejo geral da granja de matrizes de corte; 4 - Biosseguridade em avicultura; 5 - Manejo da incubação; 6 - Criação comercial de galinhas e frangos caipiras; 7 Equipamentos e manejo geral da granja de codornas; 8 - Aparelho digestivo e manejo alimentar das aves domésticas; 9 - Particularidades do aparelho reprodutor das aves
domésticas; 10 - Doenças metabólicas e manejo alimentar para frangos de corte.
Bibliografia sugerida:
ALBINO, L. F. T et al. Criação de frango e galinha caipira – Avicultura Alternativa. 2. ed. Viçosa: Aprenda Fácil Editora, 2005. 208p.
ALBINO, L. F. T; BARRETO, S. L. T. Criação de codornas para produção de ovos e carne. Viçosa: Aprenda Fácil Editora, 2003. 290p.
ALBINO, L. F. T; TAVERNARI, F. C. Produção e Manejo de Frangos de Corte. Viçosa: UFV, 2008. 88p.
MACARI, M. et al. Manejo da Incubação. Campinas: FACTA, 2013. 465p.
MACARI, M.; MENDES, A. A. Manejo de Matrizes de Corte. 2. ed. Campinas: FACTA, 2005. 421p.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.2.14
Equideocultura e Melhoramento Animal Aplicado
Doutorado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Medicina Veterinária ou Zootecnia, com Doutorado em Zootecnia ou Ciência Animal.
Programa da Prova: 1 - Sistemas de acasalamentos; 2 - Melhoramento genético em suínos; 3 - Avaliação genética; 4 - Melhoramento genético em gado de corte; 5 Melhoramento genético em gado de leite; 6 - Melhoramento genético em equinos; 7 - Genética de pelagem em equinos; 8 - Manejo nutricional em equinos; 9 - Manejo
reprodutivo em equinos; 10 - Exterior, raças e julgamento em equinos.
Bibliografia sugerida:
FRAPE, D. Nutrição e Alimentação de equinos. 3. ed. São Paulo: Roca, 2007. 602p.
GIANNONI, M. A.; GIANONI, M. L. Gado de leite – genética e melhoramento. São Paulo: Nobel, 1987. 374p.
KINGHORN, B.; VAN DER WERF, J.; RYAN, M. Melhoramento animal: uso de novas tecnologias. Piracicaba: FEALQ, 2006. 367p.
LOPES, P. S.; FREITAS, R. T. F.; FERREIRA, A. S. Melhoramento de Suínos. Viçosa: UFV, 2001. 39p.
REZENDE, A. S. C.; COSTA, M. D. Pelagem dos eqüinos – Nomenclatura e Genética. 2. ed. Belo Horizonte: FEP.MVZ, 2007.
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Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Farmácia ou em Farmácia Bioquímica ou em Medicina Veterinária, com Mestrado e/ou Doutorado em Zootecnia ou em áreas afins.
Programa da Prova: 1 - Vias e sistemas de administração de fármacos; 2 - Farmacodinâmica; 3 - Farmacocinética; 4 - Farmacotécnica; 5 - Homeopatia animal; 6 Biodisponibilidade e meia vida das drogas; 7 - Mecanismos e ações dos fármacos; 8 - Relação dose efeito; 9 - Antiinflamatórios esteriodais e não esteriodais; 10 - Agentes
antimicrobianos e antiparasitários.
Bibliografia sugerida:
MAGALHÃES, H. M. Farmacologia Veterinária. Guaíba: Livraria e Editora Agropecuária Ltda., 1998.
PENILDON, S. Farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
REMINGTON, J. P. Farmácia Prática. Buenos Aires: Panamericana. ANSEL, H. C. et al. Farmacotécnica: formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos, 6ª e
ANSEL, H. C. et al. Farmacotécnica, Formas Farmacêuticas & Sistemas de Liberação de Fármaco. 6. ed. Baltimore: Premier, 2000.
SPINOSA, H. S.; GÓRNIAK, S. L.; BERNARDI, M. M. Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.2.16
Técnicas Experimentais com Animais
Doutorado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) ou Zootecnia, com Doutorado em Zootecnia.
Programa da Prova: 1 - Procedimentos de comparações múltiplas aplicados a experimentação animal; 2 - Ensaios em quadrados latinos aplicados a experimentação animal;
3 - interação entre fatores na experimentação animal; 4 - Split Splot na experimentação animal; 5 - Split Block na experimentação animal; 6 - Regressão por polinômio
ortogonal na análise de variância em experimentos com animais; 7 - Correlação e regressão lineares simples aplicados a experimentação animal; 8 - Recursos computacionais
aplicados as técnicas experimentais com animais; 9 - Blocos completos balanceados aplicados a experimentação animal; 10 - Princípios básicos da experimentação animal e
hipóteses básicas para realização da estatística paramétrica.
Bibliografia sugerida:
BANZATTO, D. A.; KRONKA, S. N. Experimentação agrícola. 3. ed. Jaboticabal, SP: Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, 1995. 274p.
FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. Curso de estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 320 p.
PIMENTEL GOMES, F. Curso de estatística experimental. São Paulo: Livraria Nobel S.A., 2000. 477p.
SAMPAIO, I. B. M. Estatística experimental aplicada à experimentação animal. Belo Horizonte: Fundação de Ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia,
Departamento de Zootecnia – UFMG, 2010.
VIEIRA, Sônia. Introdução à bioestatística. 3. ed. ampl. Rio de Janeiro: Campus, 1985. 294p.
3.2.15

Farmacologia Aplicada à Zootecnia

Mestrado
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Código/Departamento: 3 - CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Código da Área: 3.3
Área: Agronomia/Zootecnia
Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agrícola, com Doutorado em Engenharia Agrícola/Construções Rurais e Ambiência.
Programa da Prova: 1- Fundações; 2 - Técnicas de construção; 3 - Resistência dos materiais; 4 - Materiais de construção; 5 - Ambiência para animais e humanos; 6 Instalações para gado de corte e leite; 7 - Construção de cercas; 8 - Construção de silos para conservação de forragens; 9 - Composição de custos e orçamento; 10 - Memorial
descritivo.
Bibliografia sugerida:
BAÊTA, F. da C.; SOUZA, C. F. Ambiência em edificações rurais - conforto animal. Viçosa: Editora da UFV, 2010. 269p.
FALCÃO BAUER, L. A. Materiais de construção. v.1 e 2. São Paulo: Editora LTC, 1999.
GUIA DE CONSTRUÇÕES RURAIS: à base de cimento. São Paulo: Associação Brasileira de Cimento Portland. vol 1, 2 e 3.
PEREIRA, M. F. Construções rurais. São Paulo: Nobel, 1986.
TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTOS – 13ª Edição. Editora: PINI Número de páginas: 630.
Vagas de
Cod.
Titulação
Regime
Vagas
Local de Trabalho
Subárea
Ampla
Subárea
Mínima
Trabalho
Reservadas
(Campus)
Concorrência
40 horas
3.3.2
Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal
Doutorado
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia de Alimentos ou Agronomia, com Doutorado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos ou Fisiologia Vegetal/Fisiologia PósColheita.
Programa da Prova: 1 - Características das matérias-primas agropecuárias; 2 - Métodos de conservação de alimentos; 3 - Processamento do café; 4 - Processamento de
cana-de-açúcar; 5 - Processamento do milho; 6 - Processamento do trigo; 7 - Processamento da mandioca; 8 - Processamento de frutas; 9 - Processamento de hortaliças; 10 Controle de qualidade dos alimentos.
Bibliografia sugerida:
CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutas e hortaliças: fisiologia e manuseio. 2. ed. Lavras: Editora UFLA, 2005. 783p.
DENDY, D. A. V.; DOBRASZCZYK, B. J. Cereals and cereals products: chemistry and technology – Food products series. ANASPEN Publication, 2001, 438 p.
EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2000. 651p.
FELLOWS, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: Princípios e práticas. 2. ed . Porto Alegre: Artmed, 2006. 602p.
GAVA, A. J.; SILVA, C. A. B.; FRIAS, J. R. G. Tecnologia de alimentos – princípios e aplicações. São Paulo: Nobel, 2009. 512p.
3.3.1

Construções Rurais e Ambiência

Doutorado
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Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Janaúba
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia), Engenharia Agrícola ou Engenharia de Agrimensura, com Especialização em
Georreferenciamento.
Programa da Prova: 1 - Distâncias e ângulos na topografia: métodos, processos e estudo de erros; 2 - Levantamentos topográficos planimétricos e altimétricos; 3 Equipamentos para topografia e locação de projetos; 4 - Formas de representação de relevo e cálculo de volume; 5 - Integração Levantamento topográfico e posicionamento
GNSS; 6 - Forma da terra e sistemas geodésicos de referência; 7 - Projeções cartográficas: Classificação das projeções cartográficas, teoria das distorções e propriedades das
projeções cartográficas; 8 - Sistema de projeção Universal Transversa de Mercator: fundamentação, aplicações e restrições; 9 - Georreferenciamento de imóveis rurais (Lei
10.267 / 2001) e NTGIR 3°Edição INCRA; 10 - Análise espacial de dados geográficos.
Bibliografia sugerida:
COMASTRI, J. A. Topografia-Altimetria. 2. ed.Viçosa-MG: Imprensa Universitária-UFV, 1990. 173p.
GARCIA, G. J &PIEDADE, G. G. R. Topografia Aplicada às Ciências Agrárias. São Paulo: Livraria Nobel, 1978.
IBGE. Noções básicas de cartografia. www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual nocoes/indice.htm.
INCRA. Norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais-3°edição. www.incra.gov.br/estrutura-fundiaria/regularizacao-fundiaria/certificacao-de-imoveisrurais/file/1575-norma-tecnica-para- georreferenciamento-de-imoveis-rurais-3-edicao.
INPE. ANÁLISE ESPACIAL E GEOPROCESSAMENTO. www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise.
3.3.3

Topografia

Especialização

Código/Departamento: 3 - CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Código da Área: 3.4
Área: Ciências Agrárias/Tecnologia do Agronegócio
Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Paracatu
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) ou em Zootecnia com Mestrado e/ou Doutorado em Zootecnia e/ou Produção Vegetal.
Programa da Prova: 1 - Análise e interpretação de índices zootécnicos na bovinocultura; 2 - Bovinocultura leiteira: manejo higiênico da ordenha; 3 - Produção de silagem; 4 Fenação; 5 - Ovinocultura de corte: principais práticas de manejo; 6 - Sistemas de integração: lavoura, pecuária, floresta; 7 - Manejo de pastagens; 8 - Criação de frangos de
corte: principais práticas de manejo; 9 - Criação de suínos: principais práticas de manejo; 10 - Formação de pastagens.
Bibliografia sugerida:
AUAD, A. M. et al. Manual de Bovinocultura de Leite. Brasília: LK Editora; Belo Horizonte: SENAR-AR/MG; Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2010. 608p.
BUNGENSTAB, D. J. Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta: A produção sustentável. 2. ed. Campo Grande: Embrapa Gado de Corte, 2012. 239p.
COTTA, T. Frangos de corte: criação, abate e comercialização. Viçosa: Aprenda Fácil, 2003. 237 p.
3.4.1

Introdução à Pecuária

Mestrado
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FERREIRA, R. A. Suinocultura: Manual Prático de Criação. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2012. 433 p.
PIRES, W. Manual de pastagem: formação, manejo e recuperação. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2006. 302p.
Cod.
Subárea

Subárea

Titulação
Mínima

Regime
Trabalho

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservadas

Local de Trabalho
(Campus)

40 horas
1
Paracatu
semanais
Requisitos do Cargo: Graduação em Engenharia Agronômica (Agronomia) com Mestrado e/ou Doutorado em Agronomia ou em Produção Vegetal ou em Genética e
Melhoramento de Plantas.
Programa da Prova: 1 - Importância econômica e social da cultura do milho; 2 - Nutrição e adubação da cultura da cana-de-açúcar; 3 - Principais pragas da soja; 4 - Manejo
de plantas daninhas em sorgo; 5 - Beneficiamento e armazenamento de soja; 6 - Manejo de adubação na cultura do feijoeiro; 7 - Clima e solo na cultura do feijão; 8 - Práticas
de conservação de solo; 9 - Plantio direto; 10 - Melhoramento genético de cana-de-açúcar.
Bibliografia sugerida:
CESNIK, R. Melhoramento da cana-de-açúcar. Brasília: Embrapa Informações Tecnológicas, 2004. 307p.
CRUZ, J. C.; ALVARENGA, R. C.; NOVOTNY, E. H.; PEREIRA FILHO, I. A.; SANTANA, D. P.; PEREIRA, F. T. F.; HERNANI, L. C. Cultivo do Milho. Sistema Plantio Direto.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Ed.). Sete Lagoas, MG. Dez. 2002. Comunicado Técnico.
DEUBER, R. Ciência das plantas infestantes: Manejo. v. 2. Campinas: FUNEP, 1997. 285 p.
GALO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R. P. L.; BATISTA, G. C.; BERTI FILHO, E.; PARRA, J. R. P.; ZUCCHI, R. A.; ALVES, S. B.; VENDRAMIM, J. D.;
MARCHINI, L. C.; SPOTTI LOPES, J. R.; OMOTO, C. Entomologia Agrícola. Piracicaba: FEALQ, 2002. 920p.
OLIVEIRA DUARTE, J. de. Embrapa Milho e Sorgo Sistema de Produção, 1. Importância econômica. Embrapa, 2000.
3.4.2

Introdução à Agricultura

Mestrado
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ANEXO III
RESOLUÇÃO Nº 028 - CEPEx/2014
(ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 122 – CEPEx/2014)
Estabelece normas para realização de concurso público
de provas e títulos para provimento de cargos na
carreira de Professor de Educação Superior, da
Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes.
A Vice-Reitora e Presidente em Exercício do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da
Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –, Professora MARIA IVETE
SOARES DE ALMEIDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto e
Regimento Geral vigentes, e considerando: a Lei nº. 15.463, de 13 de janeiro de 2005; a
Resolução nº 29/CONSU/2011 que altera o art. 104 do Regimento Geral da Unimontes; a
apreciação e aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPEx, em sessão
extraordinária de 17 de março de 2014, RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - ESTABELECER normas para realização de Concurso Público de Provas e Títulos
para Provimento de Cargos na Carreira de Professor de Educação Superior da Universidade
Estadual de Montes Claros – Unimontes.
Parágrafo Único: O concurso de que trata o caput deste artigo poderá realizar-se sempre
que houver vaga(s) e autorização pelos órgãos competentes, comunicada(s) ao Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) por escrito, pela Diretoria de Desenvolvimento de
Recursos Humanos (DDRH).
Art. 2º - (Revogado pela Resolução CEPEX nº 122/2014).
Art. 3º - Na hipótese de reserva de vagas para portadores de necessidades especiais
deverão ser observados os seguintes critérios:
I - Em atendimento à Lei Estadual n.º 11.867/1995, 10% (dez por cento) do total de vagas
oferecidas no Concurso Público serão reservadas a pessoas com deficiência, de acordo
com os critérios definidos pelo art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298/1999, alterado pelo
Decreto Federal n.º5.296, de 2 de dezembro de 2004, combinado com o enunciado da
Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ –, observada a exigência de
compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo;
II - os candidatos portadores de necessidades especiais, para fazerem jus às vagas
reservadas,deverão alcançar o desempenho mínimo previsto no parágrafo único do art. 29
desta Resolução;
III - quando houver um número de candidatos portadores de necessidades especiais
superior ao número de vagas reservadas, serão selecionados aqueles que obtiverem as
maiores notas;
IV - as vagas reservadas não providas serão imediatamente transformadas em vagas
destinadas aos demais candidatos, conforme a ordem de classificação.
Art. 4º - Compete ao departamento contemplado com a(s) vaga(s):
I - enviar ao Reitor solicitação de abertura do concurso, em formulário próprio, contendo:
a) sugestão da área e da titulação exigida;
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b) lista de 10 (dez) temas sobre assuntos do programa de área do concurso, acompanhada
de sugestão de bibliografia mínima;
c) informação sobre a adoção da prova prática como complemento à prova de
conhecimentos, conforme previsto no artigo 17 desta Resolução;
d) sugestão de Banca Examinadora (presidência, membros titulares e suplentes);
e) (Revogado pela Resolução CEPEX nº 122/2014)
f) (Revogado pela Resolução CEPEX nº 122/2014)
II - auxiliar na divulgação do concurso;
III - convidar oficialmente os membros que comporão a Banca Examinadora;
IV - cuidar de todos os aspectos operacionais e logísticos da realização do concurso, tais
como:agendamentos de locais e horários das provas, reserva de materiais e equipamentos
para as provas,condições especiais para candidatos portadores de necessidades especiais,
agendamentos e reservas de veículos para transporte de membros externos e passagens,
hospedagem, alimentação e, se houver necessidade, solicitação de ajuda de custo, entre
outros.
Art. 5º - Compete à DDRH, após o deferimento da abertura do concurso:
I - elaborar, ou a instituição de reconhecida competência por ela indicada,o edital do
concurso,nos termos da legislação vigente e desta Resolução;
II - publicar o edital do concurso no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e em pelo
menos um jornal, bem como disponibilizá-lo na página eletrônica da Unimontes, juntamente
com esta Resolução e a lista de temas;
III - solicitar ao setor competente de comunicação da Unimontes e ao departamento
interessado a divulgação do concurso;
IV - receber, ou indicar instituição para fazer as inscrições dos candidatos;
V - (Revogado pela Resolução CEPEX nº 122/2014)
VI - (Revogado pela Resolução CEPEX nº 122/2014)
VII - divulgar, no endereço eletrônico da Unimontes, após o encerramento das inscrições, a
lista dos candidatos inscritos.
VIII - providenciar a publicação da homologação dos resultados do concurso;
IX - (Revogado pela Resolução CEPEX nº 122/2014)
X - providenciar o ofício com os nomes dos candidatos aprovados no Concurso Público, a
seren caminhado ao Senhor Governador do Estado pelo Reitor;
XI - providenciar a(s) sessão(ões) de posse do(s) candidato(s) nomeado(s).
CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO
Art. 6º - Não será exigida, para fins de inscrição, comprovação de titulação.
§ 1º - O candidato informará no formulário de inscrição sua formação acadêmica/titulação e
declarará que no ato de posse satisfará os requisitos de titulação exigidos no edital.
§ 2º - A declaração falsa inabilitará o candidato que a fizer, além das demais cominações
legais.
Art. 7º - O candidato portador de necessidade especial deverá informar, no ato de
inscrição,se irá concorrer à(s) vaga(s) que lhe(s) é(são) reservada(s), bem como a
necessidade da qual é portador, e se será necessário condições especiais para a realização
das provas.
§ 1º - Ressalvadas as condições especiais contidas no Decreto Federal nº 3.298, de 1999, e
neste Edital, os candidatos com deficiência participarão do Concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos no que tange ao conteúdo, à avaliação, aos critérios
de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, à nota mínima exigida para
todos os demais candidatos e a todas as demais normas de regência do Concurso.
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§ 2º - Se aprovado, o candidato portador de necessidade especial deverá apresentar, por
ocasião do exame admissional, atestado médico com laudo pericial comprovando sua
condição.
§ 3º - O grau de deficiência de que for portador o candidato ao ingressar no cargo não
poderá ser invocado como causa de aposentadoria por invalidez.
Art. 8º - O prazo para inscrição no concurso será fixado no edital, com um mínimo de
30(trinta) dias corridos.
Art. 9º - A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das
regras do Concurso, tais como se acham estabelecidas nesta Resolução e nas normas
legais pertinentes, bem como em eventuais comunicados ou instruções específicas para a
realização do certame, acerca dos quais não poderá alegar desconhecimento.
Art. 10 - (Revogado pela Resolução CEPEX nº 122/2014).
Art. 11 - Será cobrada taxa de inscrição, definida no edital,ressalvadas as hipóteses de
isenção, conforme previsto na Lei n.º 13.392, de 07de dezembro de 1999.
Art. 12 - (Revogado pela Resolução CEPEX nº 122/2014).
CAPÍTULO III
DO CONCURSO
Seção I
Da Banca Examinadora
Art. 13 - Conduzirá o concurso uma Banca Examinadora por subárea do conhecimento,
constituída de três docentes de reconhecida competência da carreira do magistério superior
designada pelo Reitor.
§ 1º - Todos os membros da Banca Examinadora deverão possuir, necessariamente,
titularidade igual ou superior à exigida na vaga do concurso.
§ 2º - A Banca Examinadora não poderá ser constituída, exclusivamente, por membros
docentes da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes.
§ 3º - Entre os membros titulares, serão escolhidos um Presidente e um Vice-Presidente,
sendo este último, se necessário, substituto do Presidente em todos os atos e, na falta de
ambos, assumirá a presidência da Banca o membro com mais tempo de docência no ensino
superior.
§ 4º - Além dos membros titulares, a Banca Examinadora terá 03 membros suplentes.
§ 5º - É vedado comporem a Banca Examinadora membros com parentesco entre si ou de
candidato, consanguíneo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral até o terceiro grau,
inclusive,ou cônjuge ou companheiro.
§ 6º - O candidato poderá solicitar impugnação justificada de membros da Comissão
Examinadora no prazo de dois dias úteis após a publicação referida no caput deste artigo,
dirigida ao Reitor e protocolizada na seção de protocolo, localizado no prédio da Reitoria.
§ 7º - Os casos omissos, referentes à composição da Banca Examinadora de que trata este
artigo serão apreciados e decididos pelo CEPEX, nos limites de sua competência.
Art. 14 - Compete ao Presidente da Banca Examinadora:
I - coordenar os trabalhos da Banca Examinadora;
II - proceder à instalação da sessão de abertura dos trabalhos da Banca Examinadora.
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Art. 15 - Compete à Banca Examinadora:
I - verificar a identificação dos candidatos em todas as provas do concurso;
II - analisar os currículos dos candidatos;
III - elaborar, aplicar e julgar as provas do concurso;
IV - lavrar, aprovar e assinar atas de todas as provas do concurso, nas quais deverá constar
planilha de notas e médias atribuídas pelos membros da Banca Examinadora a todos os
candidatos;
V - apreciar e emitir parecer referentes aos recursos interpostos pelos candidatos.
Seção II
Da Avaliação
Art. 16 - O concurso constará de:
I - prova de conhecimentos, no valor de 100 (cem) pontos;
II - prova didática, no valor de 100 (cem) pontos; e,
III - prova de títulos, no valor de 100 (cem) pontos.
Parágrafo Único: A nota final de cada candidato será a soma das notas obtidas em todas
as provas (Conhecimentos, Didática e Títulos).
Seção III
Da Prova de Conhecimentos
Art. 17 - A prova de conhecimentos deverá ser constituída, obrigatoriamente, de um exame
escrito e, a critério do departamento acadêmico, uma prova prática poderá complementar o
exame escrito.
§ 1º - Quando o Departamento optar pela prova prática, o edital do concurso deverá
especificar o tipo de prova, todos os requisitos para a sua execução, a forma de avaliação,
os critérios objetivos de pontuação e suas respectivas valorações quantitativas.
§ 2º - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a nota da prova de conhecimentos será a
média aritmética simples entre a nota do exame escrito e a nota da prova prática, com uma
casa decimal, sem arredondamento.
Art. 18 - A prova de conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório, constará de
dissertação e/ou questões sobre um tema que será sorteado no momento de sua
realização,entre aqueles contidos na lista elaborada pelo departamento interessado,
conforme o disposto na alínea “b” do inciso I do art. 4º desta Resolução, e terá como
objetivo apurar o desempenho do candidato nos seguintes itens, os quais serão valorados
da seguinte forma:
I - legibilidade da grafia, ortografia, sequência e concatenação das ideias
(introdução,desenvolvimento e conclusão), habilidade em expor o assunto em linguagem
clara e acessível: 20 pontos;
II - conteúdo (abordagem do tema com fundamentação teórica, com abrangência e
profundidade): 70 pontos;
III - capacidade de síntese e objetividade: 10 pontos.
§ 1º - A divulgação do tema sorteado será feita simultaneamente a todos os candidatos, os
quais terão o prazo máximo de 01 (uma) hora, para consulta bibliográfica, em material
impresso, previamente separado e trazido para o local das provas pelo candidato e, na
sequência, um prazo máximo de 03 (três) horas para realização e entrega da prova,
permitida a consulta, a juízo da banca examinadora.
§ 2º - Cada examinador deverá atribuir a cada candidato, a cada item previsto neste artigo,
uma nota entre 0 (zero) e o total de pontos de cada item, com uma casa decimal, sem
arredondamento, o que resultará em uma nota final entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, com
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uma casa decimal sem arredondamento, que serão registradas em planilha de cálculo
assinada pelo examinador,previamente distribuída e rubricada pelo Presidente da Banca.
§ 3º - O examinador deverá individualmente atribuir notas ao candidato mediante formulário
próprio. A nota final do candidato será apurada mediante deliberação da Banca
Examinadora, através de média aritmética simples.
Art. 19 - O exame escrito deverá ser identificado por meio de código que não permita a
identificação do candidato pelos componentes da Banca Examinadora, impondo a
desclassificação ao candidato que assinar ou colocar qualquer marca ou sinal que permita
sua identificação.
Art. 20 - A prova prática de conhecimentos, caso seja adotada, constará de questões e/ou
de procedimentos referentes ao mesmo tema sorteado para o exame escrito e terá como
objetivo apurar o desempenho do candidato nos seguintes itens, valorados da seguinte
forma:
I - familiaridade com o material ou objeto da avaliação: 20 pontos;
II - introdução ao assunto com organização do contexto: 20 pontos;
III - habilidade em expor o assunto em linguagem clara e acessível: 20 pontos;
IV - habilidade em manusear equipamentos e instrumentos: 15 pontos;
V - utilização correta de termos técnicos: 15 pontos;
VI - adequação do tempo disponibilizado: 10 pontos.
§ 1º - A prova prática será prestada em sessão pública, na presença de todos os membros
da Banca Examinadora, sendo vedado exame simultâneo de mais de um candidato. Haverá
registro em gravação de áudio ou por qualquer outro meio que possibilite a sua posterior
reprodução.
§ 2º - Sempre que possível, os candidatos realizarão a prova prática no mesmo dia.
§ 3º - Ao término do prazo para preparo dos requisitos e/ou materiais para a realização das
provas práticas, havendo dois ou mais candidatos, far-se-á o sorteio da ordem de realização
das provas.
§ 4º - A prova versará sobre o tema sorteado e terá, no máximo, duas horas de duração.
§ 5º - Cada examinador deverá atribuir a cada candidato, a cada item previsto neste artigo,
uma nota entre 0 (zero) e o total de pontos de cada item com uma casa decimal, sem
arredondamento, o que resultará em uma nota final entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, com
uma casa decimal sem arredondamento, e serão registradas em planilha de cálculo
assinada pelo examinador, previamente distribuída e rubricada pelo Presidente da Banca.
§ 6º - As notas atribuídas pelos examinadores serão mantidas em envelope lacrado e
rubricado até a ocasião do julgamento, juntamente com quaisquer outros documentos
produzidos pelos candidatos.
§ 7º - Será considerado habilitado, na prova de conhecimentos, o candidato que obtiver nota
igualou superior a 70,0 (setenta).
Seção IV
Da Prova Didática
Art. 21 - A prova didática terá como objetivo apurar o desempenho do candidato nos
seguintes itens, os quais serão valorados da seguinte forma:
I - plano de aula: 10 pontos;
II - Organização sequencial e articulação dos assuntos mobilizados na exposição do
conteúdo: 20 pontos;
III - domínio do conteúdo: 35 pontos;
IV - uso de linguagem técnico-científica adequada ao tema: 10 pontos;
V - utilização adequada de recursos didático-pedagógicos mobilizados para o
desenvolvimento da exposição: 20 pontos;
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VI - adequação ao tempo de 40 minutos: 5 pontos
Art. 22 - A prova didática constará de uma exposição oral, pelo prazo de 40 (quarenta)
minutos, sobre um tema sorteado, de forma pública, da lista de todos os temas elaborada
pelo departamento interessado, conforme disposto no alínea "b" do inciso I do art. 4º desta
Resolução.
§ 1º - A prova didática será realizada 24 (vinte e quatro) horas após a realização do sorteio
do tema.
§ 2º - O sorteio do dia de apresentação pelos candidatos da prova didática será realizado
em sessão pública por cada departamento, com antecedência mínima de 10 (dez) dias do
início da realização da prova didática e publicados os dias e locais, com igual antecedência.
§ 3º - Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abordagem e de apresentação da prova
didática, sendo-lhe facultado, e de sua inteira responsabilidade, o uso dos recursos
audiovisuais que trouxer para o concurso, concedendo-se o prazo de até 10 (dez) minutos
para mobilização e montagem, os quais não serão computados no tempo de prova. Não
serão disponibilizados recursos audiovisuais da UNIMONTES
§ 4º - A sessão será realizada perante a Banca Examinadora e deverá ser gravada para
efeito de registro e avaliação, sendo vedada a participação de candidatos concorrentes à
mesma vaga que ainda não tiverem prestado a prova.
§ 5º - Cada examinador deverá atribuir a cada candidato, a cada item previsto neste artigo,
uma nota entre 0 (zero) e o total de pontos de cada item, com uma casa decimal, sem
arredondamento, o que resultará em uma nota final entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, com
uma casa decimal sem arredondamento. As notas serão registradas em formulário próprio
devidamente assinado pela Banca Examinadora.
§ 6º - O examinador deverá individualmente atribuir notas ao candidato mediante formulário
próprio. A nota final do candidato será apurada mediante deliberação da Banca
Examinadora, através de média aritmética simples.
§ 7º - Será considerado habilitado, na prova didática, o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 70,0 (setenta).
Seção V
Da Prova de Títulos
Art. 23 - A prova de títulos constituirá da avaliação do currículo do candidato entregue à
Banca Examinadora, observando-se os Critérios de Julgamento de Títulos estabelecidos no
Anexo Único a esta Resolução.
§ 1º - Só serão valorados os itens constantes do currículo com os devidos elementos
comprobatórios.
§ 2º - Os itens com relação direta à área e/ou subárea do concurso serão valorados em
100% dos pontos previstos no Anexo Único.
§ 3º - Os itens com relação indireta à área e/ou subárea do concurso serão valorados em
50% dos pontos previstos no Anexo Único.
§ 4º - Os itens sem relação com a área e/ou subárea do concurso não serão computados.
Art. 24 - O currículo deverá ser elaborado via Plataforma Lattes/CNPq, instruído com os
documentos comprobatórios, estes encadernados e numerados em ordem crescente
conforme ordenação prevista no Anexo desta Resolução. A produção intelectual deverá ser
comprovada mediante cópia da primeira folha do artigo científico, da capa do livro ou
similares.
Art. 25 - Compete à Banca, em conjunto, calcular a nota de cada candidato, que variará
entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, com uma casa decimal, sem arredondamento e será o
resultado da soma das notas auferidas nos itens constantes do Anexo desta Resolução.
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§ 1º - As pontuações de que tratam este artigo, ocorridas no ano de publicação do edital do
concurso e nos cinco anos anteriores, serão multiplicadas pelo fator 1,0.
§ 2º - As pontuações de que tratam este artigo, ocorridas nos dez anos anteriores,
excetuando-se as que se enquadram no parágrafo anterior, serão multiplicadas pelo fator
0,3.
§ 3º - As demais pontuações que não se enquadram nos §§ 1º e 2º deste artigo, serão
multiplicadas pelo fator 0,1.
Art. 26 - (Revogado pela Resolução CEPEX nº 122/2014).
Art. 27 - (Revogado pela Resolução CEPEX nº 122/2014).
Seção VI
Do Julgamento
Art. 28 - Para a apuração das notas do candidato em cada uma das provas (conhecimentos
e didática) será calculada a média aritmética das notas atribuídas a ele pelos membros da
Banca Examinadora, com uma casa decimal, sem arredondamento, sendo a nota da prova
de títulos calculada na forma disposta no artigo 25.
Art. 29 - A nota final de cada candidato será a soma das notas obtidas em todas as
provas(Conhecimentos, Didática e Títulos), com uma casa decimal, sem arredondamento.
Parágrafo Único: Serão classificados somente os candidatos que obtiverem na prova de
conhecimentos e na prova didática nota igual ou superior a 70,0 (setenta) em cada uma
dessas etapas.
Seção VII
Do Resultado
Art. 30 - A relação dos classificados nas provas de conhecimentos e didática será publicada
no sítio eletrônico da Universidade Estadual de Montes Claros (www.unimontes.br), em
ordem alfabética, em até 10 (dez) dias após o julgamento de todos os recursos.
Parágrafo Único: Divulgado o resultado de cada etapa do concurso, caberá à Banca
Examinadora remeter à DDRH ou à instituição contratada para a realização do processo,
todo o material relacionado ao certame devidamente lacrado.
Art. 31 - O resultado final do concurso será publicado no sítio eletrônico da Universidade
Estadual de Montes Claros (www.unimontes.br), em ordem de classificação decrescente das
notas, em até 10 (dez) dias após o julgamento de todos os recursos.
Art. 32 - O concurso deverá ser homologado pelo Reitor e publicado no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais.
§ 1º - Será(ão) escolhido(s) para provimento do(s) cargo(s) o(s) candidato(s) aprovado(s)
que obtiver(em) maior(es) nota(s) final(is), exceto na hipótese de reserva de vagas para
portadores de necessidades especiais, na qual tais candidatos terão prioridade, conforme o
disposto no art. 3º desta Resolução e no edital do concurso.
§ 2º - Em caso de empate, observar-se-ão as seguintes disposições:
I - Será dada preferência ao candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
conforme estabelece o art. 27, parágrafo único, da Lei n. 10.741/2003.
II - Será dada preferência ao candidato que comprovar o exercício efetivo da função de
jurado, nos termos do artigo 440 do Código de Processo Penal.
III - Na hipótese de não haver candidato nas condições supracitadas, a preferência no caso
de empate se dará na seguinte ordem:
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a) ao candidato mais antigo na função de magistério superior;
b) ao candidato que obtiver maior nota final na Prova Escrita de Conhecimentos;
c) ao candidato que obtiver maior nota final na Prova Didática;
d) ao candidato mais idoso.
CAPÍTULO IV
DOS PEDIDOS DE VISTAS E DOS RECURSOS
Art. 33 - Serão asseguradas ao candidato vistas das cópias de suas provas e notas que lhe
foram atribuídas pelos examinadores.
§ 1º - O pedido de vista poderá ser apresentado pelo próprio candidato ou por procurador
habilitado e deverá ser dirigido ao Reitor, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação
dos resultados de cada etapa, devendo ser apresentado no setor de protocolo do Prédio da
Reitoria até as 18 (dezoito) horas do quinto dia.
§ 2º - No prazo de até 05 (cinco) dias serão disponibilizados os documentos das vistas
requeridas, no setor de protocolo do prédio da Reitoria até as 18 (dezoito) horas do último
dia do prazo. ”
Art. 34 - O candidato poderá interpor, pessoalmente ou por procurador habilitado, recurso
quanto ao resultado de cada uma das etapas que compõem o concurso.
§ 1º - O prazo para interposição de recurso será de 15 (quinze) dias a contar da divulgação
dos resultados de cada etapa, incluído neste o prazo para obtenção de vista previsto no art.
33 desta Resolução.
§ 2º - O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Banca Examinadora por meio de
requerimento fundamentado e apresentado até às 18 (dezoito) horas do último dia do prazo,
no setor de protocolo do prédio da Reitoria.
§ 3º - Será aceito recurso interposto pelo próprio candidato ou por terceiros que detenham
procuração simples.
§ 4º - Não serão admitidos recursos interpostos via correios, fac-símile ou correio
eletrônico,recursos sem assinatura do candidato ou de seu procurador e recursos sem a
devida fundamentação.
§ 5º - O recurso de que trata este artigo deverá ser submetido à apreciação da Banca
Examinadora, que terá o prazo de 10 (dez) dias para decisão.
Art. 35 - Os recursos previstos neste Capítulo não terão efeito suspensivo, salvo dispositivo
legal em contrário.
Art. 36 - O recurso não será conhecido quando interposto:
I - intempestivo;
II - por quem não seja legitimado;
III - via correios, fac-símile ou correio eletrônico;
IV - desacompanhado das razões recursais.
Art. 37 - Após o resultado final serão providenciadas a nomeação e a posse do(s)
candidato(s) aprovado(s), observados a ordem de classificação e o número de vagas, nos
termos da legislação aplicável.

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro – Av. Ruy Braga, s/n – Vila Mauriceia  Prédio 5  CEP 39401-

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES C
EDITAL UNIMONTES N.º 3/2014

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 38 - É assegurado ao candidato constituir procurador para fazer inscrição, pedir
vistas,apresentar recursos, fornecer documentos, formular requerimentos ou quaisquer
outros atos de interesse do candidato.
Art. 39 - Os documentos relacionados ao concurso público permanecerão arquivados na
Universidade, em conformidade com a tabela de temporalidade elaborada pelo Conselho
Nacional de Arquivos – Conarq.
Art. 40 - No ato da posse, o candidato deverá apresentar todos os comprovantes de
titulação exigidos no edital.
Parágrafo Único: Tornar-se-á sem efeito a nomeação se o candidato não apresentar, no
ato da posse, a titulação exigida no edital.
Art. 41 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.
Reitoria da Universidade Estadual de Montes Claros, 17 de março de 2014.
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VICE-REITORA E PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
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ANEXO ÚNICO À RESOLUÇÃO Nº 028 - CEPEx/2014
DA TITULAÇÃO E DAS ATIVIDADES CURRICULARES
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O currículo será avaliado por meio da contagem de pontos, estabelecidos nestes critérios.
1.2. Para efeito de contagem de pontos, em qualquer tempo, a fração do mês igual ou superior a 15
dias será arredondada para 1 (um) mês e a fração do ano será proporcional aos meses
correspondentes, aplicando a seguinte fórmula: Fração do ano (Número de meses x Pontos) / 12.
1.3. Para o item Titulação, será disponibilizado até 30 (trinta) pontos, conforme descrito no Anexo
Único desta Resolução, sendo necessário comprovar a titulação para fins de pontuação.
1.4. Para o item Atividades Curriculares, compete à Banca, em conjunto, calcular a nota de cada
candidato, que variará entre 0 (zero) e 70 (setenta) pontos, com uma casa decimal, sem
arredondamento e será o resultado da soma das notas auferidas nos subitens Ensino, Pesquisa,
Extensão e Atividade Administrativa e Experiência Profissional.
1.5. As atividades de Ensino discriminadas na Seção 3 deste Anexo terão valor máximo de 25 (vinte e
cinco) pontos. A nota obtida será o somatório absoluto das pontuações. Caso um candidato
ultrapassar o valor de 25 (vinte e cinco) pontos, a maior nota será considerada como 25 (vinte e
cinco) e as demais serão calculadas proporcionalmente.
1.6. As atividades de Pesquisa discriminadas na Seção 4 deste Anexo terão valor máximo de 20
(vinte) pontos, cuja nota obtida será o somatório absoluto das pontuações e, no caso de um
candidato ultrapassar o valor de 20 (vinte) pontos, a maior nota será considerada como 20 (vinte) e as
demais serão calculadas proporcionalmente.
1.7. As atividades de Extensão descritas na Seção 5 deste Anexo terão valor máximo de 15 (quinze)
pontos; cuja nota obtida será o somatório absoluto das pontuações e, no caso de um candidato
ultrapassar o valor de 15 (quinze) pontos, a maior nota será considerada como 15 (quinze) e as
demais serão calculadas proporcionalmente.
1.8. As atividades Administrativas e a Experiência Profissional descritas nas Seções 6 e 7 deste
Anexo, terão valor máximo de 10 (dez) pontos, cuja nota obtida será o somatório absoluto das
pontuações e, no caso de um candidato ultrapassar o valor de 10 (dez) pontos, a maior nota será
considerada como 10 (dez) e as demais serão calculadas proporcionalmente.

2. TITULAÇÃO
2.1. Para candidatos com título de doutorado (na área do concurso) será atribuída pontuação de 30
(trinta) pontos.
2.2. Para candidatos com título de mestrado (na área do concurso) será atribuída pontuação de 20
(vinte) pontos.
2.3. Para candidatos com especialização (na área do concurso) será atribuída pontuação de 05
(cinco) pontos.

3. ATIVIDADES DE ENSINO
3.1. AULAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO (limite máximo de 36 pontos)
3.1.1. Aula em cursos de graduação e de pós-graduação Stricto sensu
0,03 ponto/hora-aula
(presencial e/ou a distância)
3.1.2. Tutoria em cursos de graduação ou pós-graduação (Lato sensu)
0,015 ponto/hora-aula
3.2. ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA DESENVOLVENDO PESQUISA E EXTENSÃO
(limites de 24 meses para mestrado e 36 meses para doutorado)
3.2.1. Estágio, monitoria, aluno de graduação (monografias e iniciação
0,2
ponto/estagiário/ano
científica) e de pós-graduação Lato sensu, bolsistas de fomento tecnológico e
similares (limite máximo de 3 pontos)
3.2.2. Tutores(as) em cursos a distância
0,05 ponto/tutor(a)
3.2.3. Mestrado Concluído:
3.2.3.1.Orientação
1,5 ponto/estudante
3.2.3.2.Coorientação
0,3 ponto/estudante
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3.2.4. Mestrado em andamento:
3.2.4.1. Orientação
3.2.4.2. Coorientação
3.2.5. Doutorado ou Estágio de Pós-Doutorado concluído:
3.2.5.1.Orientação
3.2.5.2.Coorientação
3.2.6. Doutorado ou Estágio de Pós-Doutorado em andamento:
3.2.6.1. Orientação
3.2.6.2. Coorientação

0,5 ponto/estudante/sem
0,25 pontos/estudante/sem
2,5 pontos/estudante
1,0 ponto/estudante
1,0 ponto/estudante/sem
0,5 ponto/estudante/sem

3.3. PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS (limite máximo de 2 pontos)
3.3.1. Participação em banca de trabalho de conclusão:
3.3.1.1. Banca de defesa de Mestrado e Doutorado
0,4 ponto/banca
3.3.1.2. Banca de Qualificação ou Pré-defesa de Mestrado e Doutorado
0,2 ponto/banca
3.3.1.3. Banca de defesa de Monografia/Trabalho de Conclusão de Curso
0,1 ponto/banca
de graduação e especialização
3.3.2. Participação em banca examinadora de concurso público:
3.3.2.1 Presidente
0,5 ponto/banca
3.3.2.2. Membro
0,4 ponto/banca
3.4. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS RELACIONADOS AO ENSINO (limite máximo de 20 pontos):
2,0 pontos

3.4.1. Coordenação de projeto relacionado ao ensino, financiado por
agências oficiais de fomento
3.4.2. Participação em projeto relacionado ao ensino, financiado por
agências oficiais de fomento
3.4.3. Coordenação de projeto relacionado ao ensino, não financiado
3.4.4. Participação em projeto relacionado ao ensino, não financiado

1,0 ponto
1,0 ponto
0,5 ponto

4. ATIVIDADES DE PESQUISA E PUBLICAÇÕES
4.1 PUBLICAÇÕES
4.1.1. Artigo científico publicado em veículos de divulgação que atendam aos critérios
utilizados para classificação A1 do sistema Qualis da CAPES
4.1.2. Artigo científico publicado em veículos de divulgação com classificação A2 do
sistema Qualis da CAPES
4.1.3. Artigo científico publicado em veículos de divulgação com classificação B1 do
sistema Qualis da CAPES
4.1.4. Artigo científico publicado em veículos de divulgação com classificação B2 do
sistema Qualis da CAPES
4.1.5. Artigo científico publicado em veículos de divulgação com classificação B3 do
sistema Qualis CAPES
4.1.6. Artigo científico publicado em veículos de divulgação com classificação B4 do
sistema Qualis CAPES
4.1.7. Artigo científico publicado em veículos de divulgação com classificação B5 do
sistema Qualis CAPES
4.1.8. Artigo científico publicado em veículos de divulgação com classificação C do
sistema Qualis CAPES
4.1.9. Publicação integral de artigo científico em anais de congressos, simpósios,
seminários e similares sem classificação no Qualis
4.1.10. Publicação de resumo expandido de artigo científico em anais de congresso,
simpósios, seminários e similares (máximo de 10 pontos)
4.1.11. Composição e produção artística

7,0 pontos
5,5 pontos
4,5 pontos
3,5 pontos
2,5 pontos
1,5 ponto
0,7 pontos
0,3 pontos
0,3 pontos
0,15 pontos
2 pontos
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4.2. EVENTOS (limite máximo de 10 pontos)
4.2.1. Participação em congressos, simpósios, seminários e demais eventos técnico-científicos
4.2.1.1 Com apresentação de trabalho
0,2 ponto/evento
4.2.1.2. Sem apresentação de trabalho
0,1 ponto/evento
4.2.3. Organização de congressos ou similares (o presidente da comissão receberá a pontuação obtida
pelos membros, acrescida de 1 ponto)
4.2.3.1. Evento Local
0,5 pontos/evento
4.2.3.2. Evento Regional
1,0 ponto/evento
4.2.3.3. Evento Nacional
2,0 pontos/evento
4.2.3.4. Evento Interrnacional
3,0 pontos/evento
4.3. OUTRAS ATIVIDADES DE PESQUISA
4.3.1. Editor-Chefe de revista técnico-científica (máximo de 10 pontos)
4.3.2. Membro de corpo editorial (máximo de 6 pontos)
4.3.3. Consultor ad hoc em atividade de pesquisa (máximo de 4 pontos)
4.3.4. Estágio de Pós-Doutorado (máximo de 5 pontos)

2,0 pontos/sem
0,5 ponto/sem
0,2 ponto/atividade
0,3 ponto/mês

4.4. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA (limite máximo de 20 pontos)
4.4.1. Coordenação de projetos de pesquisa financiados por agências oficiais de fomento
4.4.2. Participação em projetos de pesquisa financiados por agências oficiais de fomento
4.4.3. Coordenação de projetos de pesquisa não financiados
4.4.4. Participação em projetos de pesquisa não financiados

2,0 pontos
1,0 ponto
1,0 ponto
0,5 ponto

4.5. PRODUÇÃO TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (com registro e patente em nome de
Instituições Oficiais de Ensino e Pesquisa, perante o INPI ou órgão similar no exterior)
4.5.1. Software relacionado à área e registrado
3,0 pontos/software
4.5.2. Produtos (registro e/ou proteção de cultivares, patentes e outros)
7,0 pontos/ produto ou registro
5. ATIVIDADES DE EXTENSÃO
5.1. DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO OU INSTITUCIONAL
5.1.1. Livro técnico publicado, após ser submetido ao Conselho Editorial e devidamente
registrado em editora legalmente estabelecida
5.1.2. Capítulo de livro técnico publicado após ser submetido ao Conselho Editorial,
devidamente registrado por editora legalmente estabelecida
5.1.3. Texto acadêmico publicado de acordo com normas específicas
5.1.4. Editoração ou organização de livro técnico ou Anais de Congressos de
Sociedades Científicas
5.1.5. Tradução ou revisão de livro técnico publicado por editora legalmente
estabelecida
5.1.6. Tradução ou revisão de capítulo de livro técnico publicado por editora legalmente
estabelecida
5.1.7. Artigos de divulgação em jornais e revistas de circulação nacional e/ou
internacional
5.1.8. Elaboração de material didático para cursos EaD
5.1.8.1. Guia de estudo impresso
5.1.8.2. Material audiovisual
5.1.8.3. Vídeoaulas
5.1.8.4. Objetos de aprendizagem
5.1.8.5. Design instrucional de conteúdos
5.1.8.6. Revisão de conteúdos

7,0 pontos
3,0 pontos
1,5 pontos
3,0 pontos
1,5 pontos
0,5 ponto
.0,2 pontos

1,5 pontos
1,0 ponto
1,0 ponto
1,0 ponto
1,0 ponto
1,0 ponto

5.2. CURSO DE EXTENSÃO (respeitado o limite máximo de 18 pontos)
5.2.1. Aula em curso de especialização, aperfeiçoamento ou atividade de
extensão, presencial ou a distância (com comprovação da carga horária)
5.2.2. Coordenação

5.3. OUTRAS PRODUÇÕES TÉCNICAS
5.3.1 Palestras e conferências
5.3.2. Divulgação técnica em rádio ou TV
5.3.3. Consultor ad hoc e/ou assessoria técnica em projeto de extensão ou
publicações técnico científicas

0,03 ponto/hora-aula
0,2 pontos/curso
0,2 ponto/evento
0,2 ponto/produção
0,2 ponto/projeto
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5.4. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO (respeitado o limite máximo de 20 pontos)
5.4.1. Coordenação de projetos de extensão financiados por agências oficiais de
2,0 pontos
fomento
5.4.2. Participação em projetos de extensão financiados por agências oficiais de
1,0 ponto
fomento
5.4.3. Coordenação de projetos de extensão não financiados
1,0 ponto
5.4.4. Participação em projetos de extensão não financiados
0,5 ponto
5.5. EVENTOS DE EXTENSÃO (respeitado o limite máximo de 3 pontos)
5.5.1. Participação em dias-de-campo, exposição, demonstração, visitas técnicas e
reuniões técnicas
5.5.2. Organização de dias-de-campo, exposição, demonstração, visitas técnicas e
reuniões técnicas

0,1 ponto/evento
0,2 pontos/evento

5.6. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES (respeitado o limite máximo de 2 pontos)
5.6.1. Participação em programas comunitários institucionais como campanhas,
0,3
concursos, entre outros
ponto/semestre
5.6.2. Coordenação de programas comunitários institucionais como campanhas,
0,5
concursos, entre outros
ponto/semestre
5.6.3. Atendimento à comunidade
0,02
ponto/atendimento
5.6.4. Outras atividades de extensão
0,01/atividade
5.6.5. Distinções
0,2
pontos/distinção
6. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (Os cargos de vice, sub, adjunto ou equivalente receberão a
metade da pontuação correspondente ao cargo, exceto vice-reitor)
6.1. Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitor
4,0 pontos/ano
6.2.Chefe/Diretor de Instituto, Faculdade, Departamento, Fundações e similares
2,0 pontos/ano
6.3. Coordenação de cursos de graduação e pós-graduação Stricto sensu (presencial
2,0 pontos/ano
ou a distância)
6.4. Coordenação de cursos de pós-graduação Lato sensu (presencial ou a distância)
1,0 ponto/ano
6.5. Coordenação geral dos Centros ou Núcleos de Educação a Distância e
2,0 pontos/ano
Coordenação UAB
6.6. Coordenação em Centros ou Núcleos de Educação a Distância (Coordenação de
1,0 ponto/ano
Projetos, Coordenação de TI, Coordenação Pedagógica, Coordenação de Apoio
Técnico)
6.7. Coordenação de Tutoria em cursos de graduação a distância
1,0 ponto/ano
6.8.Coordenação de Tutoria em cursos de especialização ou aperfeiçoamento
0,5 ponto/ano
7. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
7.1. Experiência profissional não acadêmica na área do concurso
7.2. Experiência profissional na educação básica, técnica, tecnológica e profissional
7.3. Estágios extracurriculares (na área do concurso)

2 pontos/ano
2 pontos/ano
0,5 pontos/sem

8. OUTROS
Caso exista alguma atividade relevante não contemplada nos itens anteriores, a banca poderá
pontuar a atividade, desde que elabore justificativa fundamentada, incluindo-a no subitem mais
pertinente.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO

Eu,

____________________________________________________________,

portador(a) do RG nº _________________, e inscrito(a) no CPF sob o nº
_____________________________________, declaro, sob as penas da Lei, que
a documentação e informações que apresento para fins de comprovação no
Concurso Público de Provas e Títulos da Universidade Estadual de Montes Claros
- Unimontes - Edital Unimontes nº 01/2014, são autênticas e integralmente
verídicas.

Montes Claros/MG, ___ de _________________ de 2014.

__________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
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