
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
EDITAL Nº 07, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009 

CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR  
 

O Reitor da Fundação Universidade Federal do ABC, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o que dispõem as Leis nº 8.112/1990, nº 7.596/1987 e n° 11.784/2008, os 
Decretos nº 94.664/1987 e nº 4.175/2002, a Portaria nº 450, de 06 de novembro de 2002 do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Portaria n° 286, de 02 de setembro de 
2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão alterada pela Portaria n° 36, de 
26 de fevereiro de 2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Portaria nº 
1.226, de 06 de outubro de 2008, do Ministério da Educação, torna pública a abertura de 
inscrições para o concurso público de provas e títulos para provimento de cargos da carreira 
de Magistério Superior, na Classe de Professor Adjunto – Nível I, nas áreas indicadas no 
Anexo I, juntamente com seus respectivos números de vagas e conteúdos programáticos.  
 
I – DO LOCAL E PRAZO DAS INSCRIÇÕES  
1.1. A inscrição será realizada via correio, por SEDEX ou meio equivalente, com 
correspondência postada até 60 (sessenta) dias após a publicação deste edital para o 
seguinte endereço:  
Universidade Federal do ABC  
Secretaria de Concursos  
Rua Catequese, nº 242, 10º andar  
Bairro Jardim – Santo André - SP  
CEP: 09090-400  
 
II – DO NÚMERO DE VAGAS, DO REGIME DE TRABALHO E DA  
REMUNERAÇÃO INICIAL  
2.1. Estão abertas inscrições para 07 (sete) vagas na Classe de Professor Adjunto – Nível I, 
destinada a área indicada no anexo I.  
2.2. Reserva-se 1 (uma) vaga às pessoas portadoras de deficiência que, no momento da 
inscrição no concurso, declararem tal condição.  
2.2.1. Nessa hipótese, o interessado deverá, necessária e obrigatoriamente, juntar relatório 
médico detalhado e recente ao ofício de requerimento da inscrição, que indique a espécie e 
o grau ou nível da deficiência de que é portador, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e à sua provável causa ou 
origem.  
2.2.2. Se houver inscrição de pessoa portadora de deficiência, em uma ou mais áreas 
indicadas no anexo I, ocupará a vaga reservada o candidato habilitado que, não tendo 
alcançado avaliação suficiente para sua classificação no quadro geral de candidatos de sua 
área de inscrição, obtiver a maior nota comparativamente aos demais candidatos inscritos 
no concurso, declarantes da condição de portador de deficiência, e também habilitados, mas 
não classificados em suas áreas.  
2.2.3. Os candidatos portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que tange ao horário de início, ao local, ao 
conteúdo e à correção das provas; assim como aos critérios de aprovação.  



2.2.4. Não preenchida por candidatos portador de deficiência, a vaga reservada poderá ser 
preenchida pelos demais candidatos habilitados, com a estrita observância da ordem de 
classificação do concurso.  
2.3. O Regime de Trabalho será o de Tempo Integral (40h semanais) e Dedicação 
Exclusiva, de acordo com o Art. 14 do Plano Único de Classificação e Redistribuição de 
Cargos e Empregos, PUCRCE, aprovado pelo Decreto no 94.664, de 23/07/1987.  
2.4. A remuneração inicial será de R$ 6.497,05 (seis mil, quatrocentos e noventa e sete 
reais e cinco centavos).  
2.5. Aos ocupantes dos cargos da carreira de Magistério Superior da UFABC, tendo em 
vista a natureza interdisciplinar e multicampi da UFABC, fica a cargo dos órgãos 
competentes as atribuições das disciplinas a serem ministradas.  
 
III – DAS CONDIÇÕES PARA INVESTIDURA  
3.1. A investidura no cargo estará condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:  
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ter nacionalidade portuguesa e estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 
direitos políticos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 12 da Constituição Federal, 
ou ainda, se estrangeiro, ser portador do visto exigível;  
b) ser portador do título de doutor com validade nacional;  
c) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;  
d) estar em dia com as obrigações eleitorais;  
e) estar em dia com as obrigações militares, para candidatos brasileiros do sexo masculino;  
f) apresentar os documentos que se fizerem necessários na ocasião da posse.  
 
IV - DA INSCRIÇÃO  
4.1. A inscrição será efetuada mediante ofício dirigido ao Reitor da Universidade Federal 
do ABC, informando nome, profissão, formação, domicílio completo, telefone para contato 
e e-mail, bem como a área da vaga pretendida, constante do Anexo I.  
4.1.1. O ofício deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:  
a) cópia autenticada de diploma de doutor ou certificado de homologação por autoridade 
competente onde consta que o candidato já faz jus ao título de doutor;  
b) cópia autenticada de documento de identificação pessoal;  
c) fotocópia do comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 162,00 
(cento e sessenta e dois reais).  
d) Curriculum vitae e/ou Lattes em três vias.  
e) memorial com no máximo 8 (oito) páginas, comentando suas principais realizações, 
devendo ser enfatizadas: a produtividade científica, a capacidade para a produção de 
material didático e a habilidade de trabalho em grupos interdisciplinares (em três vias).  
f) projeto de pesquisa em uma das áreas do concurso (obrigatório), com no máximo 12 
(doze) páginas, devidamente referenciados e contextualizados em relação às tendências 
contemporâneas da área de conhecimento em que se situa, bem como ao Projeto 
Pedagógico da UFABC, disponível no site http://www.ufabc.edu.br (em três vias cada um 
deles).  
4.1.2. O recolhimento deverá ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União 
(G.R.U.), disponível apenas no site do Tesouro Nacional (www.tesouro.fazenda.gov.br), 
constando: código UG/Gestão:154503/26352; código de recolhimento: 28883-7; número de 



referência: 620007; competência: mês do depósito; vencimento: data do depósito; C.P.F.; 
nome do candidato; importância a ser recolhida somente nas agências do Banco do Brasil.  
4.2. Os candidatos portadores de necessidades especiais, que exijam adaptações às 
condições de realização das provas, deverão indicá-las, claramente, por ocasião da inscrição 
e serão atendidos dentro dos critérios de viabilidade e razoabilidade.  
4.3. Recebida a documentação, esta será encaminhada pelo Reitor da UFABC à Comissão 
de Homologação de Inscrição, por ele nomeada para, no prazo de 10 dias após o 
encerramento das inscrições, verificar se as condições do Edital foram satisfeitas e 
recomendar ou não, mediante parecer circunstanciado, a homologação da inscrição 
pretendida.  
4.4. O candidato receberá a confirmação da homologação de sua inscrição, juntamente com 
a comunicação das datas e do local das provas, via correio, por correspondência simples, e 
mediante divulgação no sitio www.ufabc.edu.br.  
 
V – DOCUMENTAÇÃO DE APOIO À COMISSÃO JULGADORA  
5.1. Na data, local e horário indicados na correspondência a que se refere o item 4.4., o 
candidato deverá entregar à Secretaria do Concurso os comprovantes de até 30 (trinta) 
principais itens listados no currículo;  
5.1.1. Fica a critério do candidato a seleção dos principais itens do currículo para a 
comprovação acima exigida.  
5.2. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer ao local das provas no 
horário indicado na correspondência a que se refere o item 4.4. munido do material de 
apoio à Comissão Julgadora, conforme item 5.1.  
 
VI – DA COMISSÃO JULGADORA  
6.1. A Comissão Julgadora será constituída, em cada área, por 03 membros titulares e 02 
suplentes, portadores do título de doutor, nomeados pelo Reitor, que indicará o Presidente.  
6.2. À Comissão Julgadora caberá examinar os títulos apresentados e acompanhar as provas 
da seleção pública, devendo elaborar a lista com a classificação dos candidatos, não 
podendo ocorrer empates no resultado final.  
 
VII – DAS PROVAS  
7.1. A presente seleção pública constará das seguintes provas:  
I. Prova escrita específica; 
II. Prova de análise de currículo; 
III. Prova de defesa de projeto de pesquisa;  
IV. Prova didática.  
7.1.1. A prova escrita específica versará sobre questões básicas da área em concurso e terá 
duração máxima de três horas, não sendo permitidas consultas a anotações nem a material 
bibliográfico. Serão classificados para as fases seguintes 6 (seis) candidatos por área de 
concurso. A nota da prova escrita será considerada em conjunto com as demais notas para 
classificação final do candidato. Independente do número de candidatos inscritos e 
presentes, a prova escrita deverá ser aplicada.  
7.1.2. A prova de análise do currículo será realizada em sessão não pública.  
7.1.3. Serão considerados na análise do currículo: graus e títulos acadêmicos; funções 
acadêmicas; produção intelectual; e outras atividades relevantes.  



7.1.4. A prova de defesa de projeto de pesquisa e produção intelectual consistirá de uma 
apresentação de 15 a 20 minutos pelo candidato, seguida de argüição pela Comissão 
Julgadora.  
7.1.5. A prova didática versará sobre pontos pertinentes às áreas especificadas no Anexo I.  
7.1.6. O ponto da prova didática será sorteado com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência, de uma lista de pontos organizada pela Comissão Julgadora e de 
conhecimento do candidato.  
7.1.7. Na prova didática, o candidato apresentará uma aula de no mínimo 40 (quarenta) e no 
máximo 50 (cinqüenta) minutos sobre o ponto sorteado e em seguida, responderá perguntas 
suscitadas pelo conteúdo da aula, formuladas pela Comissão Julgadora.  
7.1.8. Todas as provas terão nota numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que a prova 
escrita terá peso 1 (um) e as demais peso 3 (três).  
 
VIII - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS  
8.1. O resultado da prova escrita específica será informado em sessão pública por meio de 
lista, em ordem alfabética, contendo os nomes e notas dos candidatos aprovados para 
participar das próximas provas.  
8.1.1. Os candidatos que não forem aprovados para participar das provas II, III e IV estarão 
automaticamente eliminados do concurso.  
8.2. Cada membro da Comissão Julgadora atribuirá ao candidato uma nota de 0 (zero) a 10 
(dez), ao final de cada uma das provas.  
8.3. As notas de cada prova serão atribuídas individualmente pelos integrantes da Comissão 
Julgadora em envelope lacrado e rubricado, após a realização de cada uma.  
8.4. Para cada uma das provas cada candidato terá uma nota final que será a média 
aritmética simples dos graus atribuídos pelos examinadores, calculada até a segunda casa 
decimal sem arredondamento.  
8.5. A nota final do candidato será a média ponderada das notas finais das provas I, II, III e 
IV, calculada até a segunda casa decimal sem arredondamento, conforme pesos 
especificados no item 7.1.8.  
8.6. O resultado do processo seletivo será imediatamente proclamado pela Comissão 
Julgadora em sessão pública.  
8.7. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota mínima de 7 (sete) 
nas provas II, III e IV e na nota final. Os candidatos habilitados serão classificados na 
ordem decrescente das médias obtidas, de modo que o candidato com maior média ocupará 
o primeiro lugar.  
8.7.1. Ocorrendo empate dar-se-á preferência, para fins de classificação, ao candidato que 
tiver obtido a nota final mais alta na prova didática, e, para subseqüentes desempates, na 
prova de defesa do projeto de pesquisa e produção intelectual, na avaliação do currículo e 
na prova escrita, obedecida essa ordem. Caso o empate persista, será classificado o de 
maior idade.  
 
IX – DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  
9.1. O resultado final será homologado por meio de Edital publicado no DOU, contendo a 
relação dos candidatos aprovados no processo seletivo, classificados em até duas vezes o 
número de vagas previstos no Anexo I para cada área, com as respectivas classificações.  
 
X – DOS RECURSOS  



10.1. Não haverá vistas de provas.  
10.2. Dos resultados da prova didática e da prova de defesa de projeto de pesquisa, dadas as 
características de que se revestem, não será permitida a interposição de recurso.  
10.3. O candidato que desejar interpor recurso contra os resultados da prova I terá que fazê-
lo durante o expediente do primeiro dia útil, após a sessão pública a que se refere o item 
8.1, mediante requerimento formal e protocolado junto ao Presidente da Comissão 
Julgadora, que o submeterá à Comissão Julgadora após o expediente do mesmo dia.  
10.4. O candidato que desejar interpor recurso contra os resultados da prova de análise de 
currículo ou contra os resultados finais terá que o fazer no primeiro dia útil após a 
divulgação dos resultados do concurso, mediante requerimento formal dirigido ao Reitor, 
protocolado no mesmo endereço das inscrições.  
 
XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
11.1. O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze) meses, a contar da data de 
publicação da homologação do resultado no DOU, prorrogável por igual período.  
11.2. Durante o prazo de validade do processo seletivo, poderá haver outra convocação de 
candidato classificado, obedecendo à ordem de classificação, em caso de liberação de 
vagas.  
11.3. Os casos omissos nesse edital serão arbitrados pela Comissão Julgadora.  

 
 
 

ADALBERTO FAZZIO 
REITOR PRO-TEMPORE 

 



ANEXO I 
ÁREAS EM CONCURSO 

ÁREA 
N° DE 
VAGA

S 

PROVA 
ESCRIT

A 

PROJET
O DE 

PESQUIS
A 

PROVA 
DIDÁTIC

A 

Cristalografia e Difração de Raio-X 2 Anexo 
I.1 

Anexo II.1 Anexo III 

Espectroscopia Óptica 1 Anexo 
I.2 

Anexo II.2 Anexo III 

Física Médica 2 Anexo 
I.3 

Anexo II.3 Anexo III 

Ressonância Eletrônica e Nuclear (NMR e 
EPR) 

1 Anexo 
I.4 

Anexo II.4 Anexo III 

Óptica Quântica e Informação Quântica 
Experimental 

1 Anexo 
I.5 

Anexo II.5 Anexo III 

 
 
 

TEMAS PARA A PROVA ESCRITA 
Anexo I.1 - Temas para a prova escrita da área Cristalografia e Difração de Raio-X: 
Equações de Maxwell. Propagação de ondas eletromagnéticas em meios materiais. 
Fundamentos da mecânica quântica. Equação de Schrödinger. Leis da termodinâmica. 
Potenciais Termodinâmicos. Transições de fase estrutural, magnética e eletrônica. 
Classificação de Materiais. Estrutura eletrônica de átomos, moléculas e sólidos. Ligações 
químicas em materiais inorgânicos e orgânicos. Estrutura de sólidos cristalinos e não 
cristalinos. Rede cristalina. Rede recíproca. Difração, espalhamento e absorção de raios-X. 
Anexo I.2 - Temas para a prova escrita na área de Espectroscopia Óptica: Equações de 
Maxwell. Propagação de ondas eletromagnéticas em meios materiais. Fundamentos da 
mecânica quântica. Equação de Schrödinger. Dualidade onda-partícula e propriedades da 
Luz. Leis da termodinâmica. Fenômenos de absorção e emissão. Lasers. Cavidades Ópticas. 
Tipos de lasers. Tempo e comprimento de coerência. Largura de linha natural. 
Alargamentos homogêneos e inomogêneos. Alargamento Doppler e espectroscopia de 
saturação.  
Anexo I.3 - Temas para a prova escrita na área de Física Médica: Leis da 
Termodinâmica. Equações de Maxwell. Propagação de ondas eletromagnéticas no vácuo e 
em meios materiais. Fundamentos da mecânica quântica. Equação de Schrödinger. Átomo 
de hidrogênio. Efeito Stark e efeito Zeeman. Física das radiações. Física do corpo humano. 
Anatomia e fisiologia humana.  
Anexo I.4 - Temas para a prova escrita na área de Ressonância Eletrônica e Nuclear 
(NMR e EPR): Equações de Maxwell. Propagação de ondas eletromagnéticas em meios 
materiais. Guias de ondas. Fundamentos da mecânica quântica. Equação de Schrödinger. 
Leis da termodinâmica. Estrutura eletrônica de átomos, moléculas e sólidos. Ligações 
químicas em materiais inorgânicos e orgânicos. Fenômenos de relaxação. Instrumentação 



básica para experimentos de Ressonância Paramagnética Eletrônica e Ressonância 
Magnética Nuclear.   
Anexo I.5 - Temas para a prova escrita na área de Óptica Quântica Experimental: 
Equações de Maxwell. Propagação de ondas eletromagnéticas no vácuo e em meios 
materiais. Vetor de Poynting. Suscetibilidade. Polarização. Equação de Schrödinger. 
Princípio da incerteza. Formulação da mecânica quântica no espaço de Hilbert. Momento 
angular. Átomo de hidrogênio. Interação da radiação com a matéria. Efeito Stark e efeito 
Zeeman. Teoria de perturbação. Quantização da Radiação Eletromagnética. Propriedades 
Não-Clássicas da Luz.  



Anexo II 
PROJETO DE PESQUISA  
Anexo II.1 – O perfil de pesquisa do candidato à área Cristalografia e Difração de 
Raio-X deve abordar uma ou mais das seguintes áreas experimentais: difração de 
raios-X ; ou espalhamento de raios-X a baixos ângulos; ou espectroscopia de alta resolução 
da borda de absorção  e espectroscopia da estrutura fina de absorção; ou difração/reflexão 
de nêutrons; aplicadas ao estudo de novos materiais. 
Anexo II.2 – O perfil de pesquisa do candidato à área Espectroscopia Óptica deve 
abordar uma ou mais das seguintes áreas experimentais: aplicação de técnicas 
espectroscópicas (Raman, Absorção, Luminescência, Dicroismo Circular) ao estudo de 
novos materiais; ou fenômenos ultra-rápidos; ou materiais fotônicos; ou espectroscopia 
opto-galvânica; ou espectroscopia opto-acústica; ou instrumentação para espectroscopia 
óptica; ou produção e estudo espectroscópico de gases ultra-frios. 
Anexo II.3 – O perfil de pesquisa do candidato à área Física Médica deve abordar 
uma ou mais das seguintes áreas experimentais: física radiológica; ou biomagnetismo; 
ou óptica biomédica; ou fotobiofísica; ou biosensores; ou biofísica molecular. 
Anexo II.4 – O perfil de pesquisa do candidato à área Ressonância Eletrônica e 
Nuclear deve abordar a aplicação ou instrumentação experimental das técnicas de 
ressonância paramagnética eletrônica e/ou ressonância magnética nuclear ao estudo de: 
fenômenos de relaxação; ou transições de fase; ou excitações de spin; ou excitações 
eletrônicas; ou ordenamento magnético, em novos materiais. 
Anexo II.5 - O perfil de pesquisa do candidato à área Óptica Quântica e Informação 
Quântica Experimental deve abordar uma ou mais das seguintes áreas experimentais: 
Informação Quântica; ou Fótons Gêmeos; ou Conversão Paramétrica de Fótons; ou 
Aprisionamento e Resfriamento de Átomos via Laser. 
 



Anexo III 
DISCIPLINAS PARA A PROVA DIDÁTICA 
Fenômenos Mecânicos: Grandezas físicas. O movimento da partícula em uma e em várias 
dimensões. Leis de Newton. Trabalho, energia cinética e energia mecânica. Momento 
linear. Colisões. Gravitação. Momento angular e torque. Princípios de conservação e 
simetria.  
Física do Contínuo: Cinemática rotacional, momento de inércia, torque, momento angular. 
Equilíbrio. Propriedades dos fluidos, pressão, equilíbrio num campo de forças. Princípio de 
Arquimedes. Regimes de escoamento, equação da continuidade, forças em fluidos em 
movimento. Equação de Bernoullli. Viscosidade. Movimento harmônico simples. Pêndulos. 
Oscilações amortecidas, forçadas e ressonância. Ondas transversais e longitudinais. 
Velocidade de onda numa corda. Energia e potência de uma onda. Princípio de 
superposição. Interferência de ondas. Ondas estacionárias. Freqüências de ressonância.  
Fenômenos Eletromagnéticos: Carga elétrica. Lei de Coulomb. Campo elétrico. Lei de 
Gauss para o campo elétrico. Potencial elétrico. Capacitância. Corrente elétrica e resistência 
elétrica. Circuitos elétricos. Campo magnético. Campo magnético devido à corrente 
elétrica. Lei de Ampère. Lei de Gauss para o campo magnético. Lei de Faraday (indução e 
indutância). Corrente de deslocamento e equações de Maxwell.  
Fenômenos Térmicos: Temperatura e calor. Sistemas termodinâmicos. Variáveis 
termodinâmicas e sua natureza macroscópica. Teoria cinética do calor e dos gases. Primeira 
lei da termodinâmica. Processos irreversíveis e entropia. Segunda lei da termodinâmica. 
Conceitos de mecânica estatística. Informação e entropia. 

Princípios de Mecânica Quântica: Equação de Schödinger. Sistemas quânticos 
unidimensionais. Partícula livre, partícula na caixa, barreira de potencial e efeito túnel, 
osculador harmônico. Espaço de Hilbert e Operadores. Sistemas de dois níveis. Momento 
angular e Spin. Adição de Momento Angular. Átomo de Hidrogênio. Descrições de 
Schrödinger, Heisenberg e interação. Teoria de Perturbação. 

Interações Atômicas e Moleculares: Ligação Iônicas e Covalentes. Hibridização de 
orbitais. Modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Polaridade. 
Teoria dos Orbitais Moleculares (moléculas diatômicas homo e heteronucleares). Ligação 
Metálica: teoria das bandas. Forças Intermoleculares. Líquidos: viscosidade e tensão 
superficial. Espectroscopia. Sólidos: cristais e amorfors, propriedades (elétricas, mecânicas, 
magnéticas e de transporte). Polímeros orgânicos. Isolantes, semicondutores (junção p-n, 
leds, transistores). Defeitos de cristais. 
 
 


