
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS

EDITAL DE ABERTURA N2 150, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA coNTRATAçAo DE PROFESSOR SUBSTITUTO

A Pró-Reitora de Gestho de Pessoas da Universidade Federal de iuiz de Fora, no uso
de suas atribuiçOes e de suas competências delegadas através da Portaria n2 01, de
02/01/2017, comunica que estarào abertas as inscriçöes do Processo Seletivo Simplificado
para Contratacäo de Professor Substituto, para o Departarnento de Finanças e
Controladoria, Faculdade de Adrninistraçào e Ciências Contábeis, Campus Juiz de Fora, corn
validade de urn ano contado a partir da publicacão da homologaco do resultado no Diário
Oficial da Unio.

1 DAS DlsPoslcOEs PRELIMINARES
1.1 0 Processo Seletivo Sirnplificado será regido por este edital e pelo Edital Normativo de
Condiçöes Gerais n2 147/2019 - UFJF, publicado no Diário Oficial da Unio de 16 de outubro
de 2019, e suas retificaçöes, disponibilizados no endereço eletrônico de concursos da UFJF.

1.1.1 Para fins deste edital considera-se http://www.ufjf.br/concurso como o endereço

eletrônico de concursos e seleçOes.

2 DA INSCRIcAo
2.1 PerIodo de lnscriçào: de 21/10/2019 a 25/10/2019 (exceto feriados, recessos e finais
de semana).
2.2 Local: Secretaria da Faculdade de Adrninistraçào e Ciências Contábeis da UFJF - Campus

Juiz de Fora.
Horrio de inscriçáo: das 9h as 12h e das 13h as 18h no horário de BrasIlia.
2.3 Publicaçäo do deferirnento/indeferimento das inscriçöes: 28/10/2019.
2.4 Recursos contra atos de deferimento/indeferirnento de inscriçöes poderào ser
interpostos presencialmente, no endereço e horário acirna, ou através do endereco
eletrônico secretaria.adm@facc.ufjf.br.

2.4.1 Data para a interposiço de recursos contra atos de deferimento/indeferimento de
inscriçöes: 29/10/2019.
2.4.2 Data para a publicaçào do resultado dos recursos contra atos de

deferirnento/indeferimento de inscricöes: 30/10/2019.

3 DA BANCA EXAMINADORA
3.1 Data de publicaçäo da cornposiçáo da Banca Examinadora: 31/10/2019
3.2 lrnpugnaçöes relativas a composiçäo da Banca Examinadora podero ser interpostas
presencialmente, no endereço e horário constantes do itern 2.2, ou através do endereço
eletrônico secretaria.adm@facc.ufjf.br

3.2.1 Data para a interposicäo de impugnaçöes da Banca Examinadora: 01/11/2019.
3.2.2 Data para a publicaco do resultado das irnpugnaçöes, e, se couber, nova cornposiço
da Banca Exarninadora: 04/11/2019.
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4 DAS DlsPoslçOEs GERAIS
4.1 0 nürnero de vagas, os requisitos básicos, as provas, a area de conhecimento, a data,
horário e o local de instalaçào da Banca Examinadora e o regime de trabalho säo Os

especificados no Anexo deste edital.
4.2 0 candidato poderá apresentar, em ate 2 (dois) dias üteis, contado da publicacäo do
resultado final do Processo Seletivo Simplificado, nos termos do item 7.1 do Edital
Normativo n2 147/2019, recurso por ato que implique efetivo e concreto prejuIzo a direito
subjetivo seu, a ser protocolado na Secretaria da respectiva Unidade Acadêmica,

devendo conter, no mInimo, a identificação do candidato, os fundamentos do recurso e 'is

pedidos, conforme item 7.6 e seguintes do referido Edital Normativo.
4.2.1 No se aplica o disposto neste item aos recursos contra atos de

deferimento/indeferimento de inscriço.

4.3 As ocorrências nào previstas neste edital, os casos omissos e os casos duvidosos sero

resolvidos, em caráter irrecorrIvel, pela Pró-Reitoria de Gesto de Pessoas ou pela Unidade
Acadêmica responsável, no que a cada urn couber.

Kátia MaribOivee Castro

Pró-Reitora de so-de Pessoas da UFJF

ANEXO

FACULDADE DE ADMINIsTRAçAo E CIENCIAS CONTABEIS - Contato(s): (32) 2102-3521

Departamento de Finanças e Controladoria
Processo n2 23071.018532/2019-83 N2 de vaga(s): 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
a) AREA DE coNcENTRAçAo: Contabilidade Avançada I: Aplicaçöes de recursos em tItulos
e valores mobiliários, Avaliaço de investimentos em participacöes societárias,
Consolidaçáo das demonstraçöes contábeis, Investimento em empreendimento
controlado em conjunto (Joint Venture), Investimentos em coligadas e controladas no

exterior. Contabilidade Avancada II: Transaçöes entre partes Relacionadas,
ReestruturaçOes societárias - incorporaço, fuso e ciso de empresas, Contabilizaco dos
tributos sobre o lucro, Juros sobre o Capital Próprio, Ajustes de avaliaçäo patrimonial,
Tributaço simplificada.
b) PROVAS: Escrita, Didática, Tftulos e Entrevista.
c) TlTuLAcAo EXIGIDA: Graduacão em Ciências Contábeis ou Administraçáo ou Economia

ou Engenharia; corn Especializaçäo em Ciências Contábeis ou Administraçäo ou Economia
ou Engenharias, conforme tabela areas CAPES.
d) INsTALAcAo DA BANCA EXAMINADORA / INIClO DAS PROVAS: 05/11/2019, as 8h, na
Sala 2 da Faculdade de Administraçào e Ciências Contábeis da UFJF - Campus Juiz de Fora.


