UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Rua Baraúnas, nº 351, Bairro Universitário – Campina Grande/PB CEP 58.429-500 – Fone (83) 3315-3494

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2018
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB, atendendo a determinação do Magnífico Reitor
desta Instituição de Ensino Superior e em cumprimento ao mandado de segurança nº 082185464.2016.8.15.0001 do TJPB, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para as
candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento
de vagas do cargo de Professor, em caráter efetivo, da Universidade Estadual da Paraíba,
disciplinado pela RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/015/2013 e o Edital Público nº 03/2015
homologado pela RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/0161/2016, publicada no D.O.E-PB do dia
27/04/2016, bem como a RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/0200/2017, publicada no D.O.E-PB do
dia 26/08/2017 e no site da UEPB. As convocadas deverão comparecer à Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas, na sala 111, 1º andar do prédio da Administração Central, situado na Rua Baraúnas, nº 351,
Bairro Universitário, Campina Grande - PB, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
publicação da portaria de nomeação para posse no cargo e deverão estar munidas da documentação
exigida no presente edital, (originais e cópias), relacionada a seguir:
 Diplomas comprobatórios da escolaridade e da habilitação exigida para a função na
qual foi classificada (Cópia autenticada em cartório);
 Documentos pessoais da candidata: Identidade (RG), CPF, Título de Eleitor,
certidão de quitação eleitoral emitido pelo site do TRE/TSE, Cópia do PIS/PASEP
(Documento emitido pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, ou número
impresso na CTPS, ou cartão do cidadão), Carteira de Trabalho (página que contem
nº e série e o verso dessa página), Certidão de Nascimento ou Casamento,
Comprovante de residência com CEP atualizado, 01 fotografia 3x4;
 Documentos dos Dependentes (Registro Civil, CPF, Cartão de Vacina e
Comprovante de Matrícula dos filhos com idade igual ou inferior a 07 anos);
 Declaração de Imposto de Renda atualizada. Caso a candidata não seja declarante, a
declaração deve ser firmada por ela própria;
 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 polícias federal e estadual dos estados em que haja
residido nos últimos 5 anos;
 Declaração que comprove não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade
superior ao da aposentadoria compulsória, ou seja, 75 (setenta e cinco) anos, ou
mais;
 Declaração que comprove não receber proventos oriundos de cargo, emprego ou
função, exercidos no âmbito da União, do Território, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e suas Autarquias, Empresas ou Fundações, ou
aposentadoria, conforme preceitua o artigo 37,§ 10 da Constituição Federal, com a
redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, ressalvadas as
acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado dispositivo constitucional.

Além dos documentos acima, as candidatas deverão realizar os exames médicos listados
a seguir, os quais deverão ser apresentados à Junta Médica do Estado da Paraíba, o qual
emitirá Laudo Médico Pericial a ser apresentado no ato de posse pela candidata.
 Exames Médicos:
Atestado de Sanidade Mental (emitido por psiquiatra);
Exame Oftalmológico (com fundoscopia);
Audiometria;
Raio X do Tórax;
VDRL;
Hemograma;
Glicemia;
Tipo Sanguíneo ABO e RH.
Outras informações pertinentes:
1) Após publicação da portaria de nomeação, a candidata deverá agendar
atendimento no IPEP, na Junta Médica Oficial do Estado da Paraíba, em João
Pessoa-PB, por meio dos contatos (83) 3214-7772, para apresentação dos exames
médicos necessários à emissão do Laudo Médico Pericial. Ressaltamos que a
apresentação deste laudo é condição para a posse na função.
Edital Público Nº 03/2015 -Campus VIII– CCTS – Curso de Odontologia
A candidata foi convocada para esta vaga em virtude da impossibilidade da primeira colocada assumir a
vaga, conforme disposto no processo nº 07.511/2017.
Código
10
1

Posição
2º

Nome do Candidato
FERNANDA CAMPOS

Área
DENTÍSTICA

Cidade
ARARUNA-PB

Edital Público Nº 03/2015 -Campus VIII– CCTS – Curso de Engenharia Civil
A candidata foi convocada para esta vaga em cumprimento ao mandado de segurança nº 082185464.2016.8.15.0001 do TJPB.
Código
103

Posição

2º

Nome do Candidato
MARIA ADRIANA DE FREITAS
MÁGERO RIBEIRO

Área
SANEAMENTO

Cidade
ARARUNA-PB

Campina Grande, 14 de março de 2018.

Prof.ª Dr.ª Célia Regina Diniz
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

