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A Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professores 

Substitutos na área de Matemática disponibiliza abaixo, a quem possa interessar, as diretrizes 

para inscrição no Processo Seletivo, de acordo com o Edital Nº 27/2021: 

 

1)  As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail secretaria@mat.ufpb.br, do dia 

09/07/2021 até as 23:59hs do 16/07/2021. 

 

2) O requerimento de inscrição deve ser dirigido à Comissão Examinadora do Processo Seletivo 

Simplificado e enviado conforme o modelo disponibilizado no site do Departamento de Matemática, 

juntamente com os seguintes documentos: 

I) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco 

reais), o qual deverá ser efetuado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, encontrada 

no site <https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp>, utilizando os 

seguintes dados: UG: 153065; recolhimento código: 28883-7 (TAXA DE INSCRIÇÃO EM 

CONCURSO PÚBLICO); número de referência: 150647254; competência: mês e ano; vencimento: 

data do pagamento; e CPF do candidato. NÃO SERÃO ACEITOS COMPROVANTES DE 

AGENDAMENTO;  

II) Cópia de documento oficial de identidade com foto; 

III) Curriculum vitae ou lattes devidamente comprovado; 

IV) Foto 3x4 recente. 

ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENVIADOS EM FORMATO PDF. 

 

3) Os candidatos que pretendam solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição deverão 

enviar para o e-mail secretaria@mat.ufpb.br, de uma só vez, toda a documentação requerida para 

inscrição, o requerimento de isenção de taxa de inscrição conforme os modelos disponibilizados 

no site do Departamento de Matemática, assim como todos os documentos que comprovem o 

direito à isenção de pagamento (ver itens 4.10, 4.11, 4.12, 4.12.1 e 4.12.2 do Edital 27/2021). O 

período para envio da solicitação de inscrição com pedido de isenção de pagamento de taxa de 

inscrição se inicia no dia 09/07/2021 e vai até as 23:59hs do dia 12/07/2021. O resultado das 

solicitações de isenção será publicado no site do Departamento de Matemática no dia 13/07/2021. 

 

mailto:secretaria@mat.ufpb.br
mailto:secretaria@mat.ufpb.br


4) A confirmação da inscrição será realizada por e-mail, no qual o candidato deverá receber o 

conteúdo programático, cronograma com a confirmação da data, local e horário da prova didática 

do Processo Seletivo, tempo de duração da prova didática, membros da Comissão Examinadora 

da Seleção e Resolução Nº 07/2017 do CONSEPE/UFPB, que estabelece as normas para 

contratação de Professor Substituto. 

 

5) Terminado o prazo das inscrições, os requerimentos e a documentação recebidos serão 

analisados pela Comissão de Seleção, que divulgará, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, no 

site do Departamento de Matemática, a relação dos pedidos deferidos especificando os candidatos 

que optarem por concorrer às cotas destinadas a pessoas com deficiência e/ou pretas ou pardas, 

nos termos dos itens 5 e 6 do Edital 27/2021. 

 

6) No caso de indeferimento de inscrição, o candidato que se julgar prejudicado poderá recorrer, 

com efeito suspensivo, ao Colegiado Departamental, enviando para o e-mail 

secretaria@mat.ufpb.br a justificativa fundamentada, dentro de um prazo máximo de 2 (dois) dias 

úteis a contar da divulgação da relação de solicitações de inscrição deferidas/indeferidas. 

 

 

 

João Pessoa, 07 de julho de 2021 
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