UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2016
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB atendendo a determinação do Magnífico Reitor
desta Instituição de Ensino Superior torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para os
candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no Concurso Público para provimento do
cargo de Docente da Educação Superior, da Universidade Estadual da Paraíba disciplinado pela
RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/015/2013 e o Edital Público nº 01/UEPB/2015 homologado pela
RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/0140/2015 de 24/11/2015, Informamos que a nomeação será
publicada no Diário Oficial do Estado. Os convocados deverão comparecer à Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas, na sala 111, 1º andar, situada na Rua Baraúnas, 351, Universitário, Campina Grande - PB, no
prazo de 10 (dez) dias no período de 11/07/2016 a 20/07/2016 e deverão estar munidos da
documentação exigida para investidura no cargo no presente edital, (original e cópia), relacionados a
seguir:
Documentos para elaboração da portaria de nomeação: Diplomas comprobatórios da escolaridade e da
habilitação exigida para a área na qual foi aprovado (a) (Cópia autenticada em cartório); Identidade (RG),
CPF, Título de Eleitor, último comprovante de quitação eleitoral, PIS/PASEP, Carteira de Trabalho (página
que contem nº e série e o verso dessa página), Reservista (Candidatos do sexo masculino), Certidão de
Nascimento ou Casamento, Registro Civil de dependentes; Comprovante de residência com CEP
atualizado; Declaração de Imposto de Renda atualizada, caso o candidato não seja declarante, a declaração
deve ser firmada por ele próprio; Declaração fornecida pelo órgão em que trabalhou anteriormente de não
ter sofrido no exercício de cargo ou função pública nenhum tipo de penalidade administrativa, Folhas de
antecedentes das policias federal e estadual dos estados em que haja residido nos últimos 5 anos, 01
fotografia 3x4.

Documentos para entregar após a emissão da portaria de nomeação, no ato da posse: Laudo Médico
Pericial emitido pela junta médica do Estado da Paraíba, com base nos seguintes exames: Atestado de
Sanidade Mental (emitido por psiquiatra), Exame Oftalmológico (com fundoscopia), Audiometria, Raio X
do Tórax, VDRL, Hemograma, Glicemia, Tipo Sanguíneo ABO e RH.

Edital Público Nº 01/UEPB/2015 -Campus VI – CCHE

Nome do Candidato

Área

Cidade

01

Dalila Gomes da Silva

Língua Espanhola

Monteiro-PB

01

Náthaly Guisel Bejarano Aragón

Língua Espanhola

Monteiro-PB

Código

Campina Grande, 06 de julho de 2016.

Profº. Sandy Gonzaga de Melo
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

