EDITAL DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO
EDITAL N° 01/2018

O Chefe do Departamento de Direito do Centro de Humanidades da Universidade Estadual da
Paraíba - UEPB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da instituição, com
fundamento no que dispõem a Lei Estadual nº 8441/2007 e as RESOLUÇÕES UEPB/CONSUNI nº
0144/ 2015 e nº 54/2010, torna pública a retificação do edital nº 01/ 2018, cujas alterações
estão a seguir elencadas:

No item 2.2:
Resta eliminada a exigência de “experiência mínima de 02 (dois) anos completos, com 04 (quatro) períodos letivos distintos, como professor no Curso de Direito em qualquer IES”.
No item 3.0:
Eventuais novas inscrições serão realizadas entre os dias 04 e 08 de junho de 2018, das 14h00
às 16h00, no Departamento de Direito do Centro de Humanidades, Campus III.
No item 4.1:
O sorteio do ponto e o estabelecimento da ordem de realização das provas didáticas realizarse-ão às 08h00 do dia 14 de junho do ano em curso, no Departamento de Direito do Centro de
Humanidades, com a presença facultativa dos candidatos ou dos seus representantes. O resultado será publicado no mesmo dia no site da UEPB.
No item 4.2:
1. De uma prova didática, versando sobre o tema sorteado no dia 14 de junho, com duração
entre 20 e 50 minutos, de caráter eliminatório, com peso 7,0 (sete). O candidato, antes do
início da prova didática, entregará a cada examinador uma cópia do seu plano de aula. A prova
didática realizar-se-á, a partir das 08 horas do dia de 15 de junho de 2018, em salas devidamente identificadas no Centro de Humanidades, prorrogando-se esta fase da seleção, se necessário, em virtude do número de candidatos.
No item 5.0:
Em cada etapa, haverá um período para interposição de recursos junto à Comissão de Seleção,
conforme o estabelecido:

Data de Homologação das novas inscrições: 11/06/2018
Recurso acerca das inscrições não homologadas: 12/06/2018, de 8h00 às 12h00
Resultado dos recursos: 13/06/2018
Resultado final da seleção: 20/06/2018
No item 9.2
O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será publicado na página da UEPB, no dia
20 de junho de 2018, podendo a data ser alterada em virtude do número de candidatos que
vier a realizar a prova didática. Em caso de prorrogação, o prazo para interposição de eventuais recursos acerca do resultado final será o primeiro dia útil após a publicação do resultado na
página da UEPB.

Guarabira, 04 de junho de 2018.

Agassiz Almeida Filho
Chefe do Departamento de Direito

