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UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E SOCIAIS APLICADAS
COORDENAÇÃO DE CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
INFORMAÇÃO SOBRE O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFESSOR POR PRAZO DETERMINADO EDITAL 01/2013

A Coordenadora do Curso de Bacharelado em Administração do Centro de Ciências
Exatas e Sociais Aplicada da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, no uso de
suas atribuições e de acordo com a RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/003/2011, de
03 de Março de 2011, a RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/54/2010, e seu Anexo I,
de 20 de dezembro de 2010, e o art. 38 § 4° da Lei 8441/07, e suas alterações,
informa aos candidatos homologados do concurso na área de ECONOMIA, para a
vaga de professor substituto por prazo determinado T-20: Ana Jussara Silva do
Nascimento (inscrição: 01), Érika de França Paashaus (inscrição: 02) e Felipe César
da Silva Brito (inscrição: 03), que:


O Processo Seletivo dos candidatos, cujas inscrições forem homologadas, constará:


de uma prova didática, (peso7), de caráter eliminatório, com duração de 50 minutos, cujo
ponto, dentre os cinco (05) apresentados no ato da inscrição, será sorteado com 24 horas de
antecedência;



de uma prova de títulos, (peso3), de caráter classificatório.

 Os sorteios dos pontos e da ordem de realização da prova didática ocorrerão na Secretaria do
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, no dia 16 de maio de 2013, às 14:00 em
sessão pública, com a presença dos candidatos ou seus representantes.
 A prova didática ocorrerá no dia 17 de maio de 2013, às 14:00, e subseqüentes, de acordo
com a quantidade de candidatos inscritos, em local e hora a ser informado no dia do sorteio do
ponto da prova didática.
 As provas serão realizadas no Campus VII/UEPB em local a ser definido;



O resultado final da seleção será disponibilizado na Secretaria do Centro de Ciências Exatas e
Sociais Aplicadas, impreterivelmente até o dia 20 de maio de 2013.

Outras informações poderão ser obtidas na Coordenação do Curso.

Patos, PB. 14 de maio de 2013.
ROSÂNGELA DA SILVA FIGUEREDO
Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração

