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EDITAL Nº. 13/2008 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES VISITANTES 

 
O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, 
nomeado pela Portaria MEC nº. 1.958, de 14 de dezembro de 2007, publicada no Diário 
Oficial da União, Seção 02, página 07, em 15 de dezembro de 2006, com base na Lei nº 
8.745/1993, na Resolução nº 03 do Conselho de Ensino e Pesquisa (ConsEP) e na 
Resolução nº 01/2007 da Comissão de Admissão de Professores Visitantes (CPV), faz 
publicar o presente Edital para disciplinar os procedimentos para contratação de 
professores visitantes na área de Análise Econômica do Turismo Sustentável, 
estabelecendo sua regulamentação e funcionamento. 
 
1. DAS NORMAS GERAIS 
1.1 - A contratação de professores visitantes é condicionada ao preenchimento pelo 
candidato dos critérios constantes deste Edital; 
1.2 - A contratação será realizada pelo prazo de 4 meses, admitida sua prorrogação por, 
no máximo, igual período. 
 
2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO E DA REMUNERAÇÃO 
2.1 – As candidaturas poderão ser realizadas pelo candidato a qualquer momento 
durante a vigência deste edital, mediante o encaminhamento dos seguintes documentos 
à Secretaria-Geral da Universidade: 
Rua Catequese, 242 – 10° Andar 
Bairro Jardim – Santo André – SP 
CEP 09090-400 
2.1.1. Cópia do Diploma de Doutorado; 
2.1.2. Cópia do documento de identidade/passaporte; 
2.1.3. “Curriculum Vitae” que comprove experiência em análise do desenvolvimento 
local e de turismo sustentável; 
2.1.4. Plano de trabalho. 
2.2 – O julgamento do pedido de concessão será feito pelo Conselho do Centro de 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicada, e terá por base critérios de mérito 
acadêmico-científicos; 
2.3 – No caso de aprovação do candidato, o Conselho de Centro deverá sugerir, para 
fins de definição do valor da remuneração mensal, a equivalência do perfil do candidato 
com uma das faixas do plano de cargos e salários dos servidores docentes das 
instituições federais de ensino superior (IFES); 
2.4 - O resultado do julgamento do Conselho de Centro será encaminhado à CPV, para 
aprovação do plano de trabalho e estabelecimento da equivalência do perfil do 
candidato com uma das faixas do plano de cargos e salários dos servidores docentes das 
IFES e, na seqüência, ao Reitor, para homologação. 
2.5 – O documento de que trata o item 2.1.1 pode ser dispensado à vista de notória 
capacidade técnica ou científica do profissional na área, mediante análise de curriculum 
vitae pelo Conselho de Centro. 
 
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
3.1 – O Contrato de pesquisador visitante estrangeiro fica condicionado a autorização de 
trabalho pelo Ministério de Trabalho e Emprego e pela concessão de visto de trabalho 
pelo Ministério das Relações Exteriores. 



3.2 - Fica facultado à UFABC o direito de proceder à conferência das informações 
prestadas pelos candidatos no decorrer do processo, inclusive junto a órgãos oficiais, 
sendo que, constatada a inadequação das informações prestadas com a realidade, a 
UFABC adotará as medidas legais cabíveis, além de excluir o candidato da seleção ou 
de rescindir o contrato eventualmente firmado; 
3.3 - A inscrição neste processo seletivo implica o reconhecimento e aceitação de todas 
as condições previstas neste edital; 
3.4 - A efetivação da contratação está condicionada à disponibilização orçamentária e à 
aprovação pelo Ministério da Educação; 
3.5 - Os casos omissos neste Edital serão deliberados pelo Reitor da UFABC; 
3.6 - O presente Edital terá validade de sete dias a partir da publicação no Diário Oficial 
da União. 
3.7 - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Santo André, SP, 03 de julho de 2008,  
 
LUIZ BEVILACQUA 
REITOR 


