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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8, DE 20 DE MAIO DE 2019

  
Altera disposi vos da Instrução Norma va
nº 6, de 15 de abril de 2019.

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 46 da Resolução nº
032/CONSUN, de 21 de dezembro de 2017, e pelo art. 32 da Resolução nº 292/CONSUN, de 12 de
setembro de 2017.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o processo sele vo simplificado para a
contratação de professores subs tutos, embasado na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
publicada no Diário Oficial da União, de 10 de dezembro de 1993, e suas demais alterações;

CONSIDERANDO a necessidade de vincular a despesa com a manutenção dos contratos
de professores subs tutos à previsão orçamentária feita quando da autorização para realização de
processo seletivo simplificado;

CONSIDERANDO a necessidade de manter, ao longo dos contratos de professores
substitutos, a despesa prevista quando da autorização do processo seletivo simplificado;

CONSIDERANDO a Lei 8.745/93 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO a Portaria Ministerial nº 243/MEC, de 03/03/2011;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 99955384.000001/2018-01,

RESOLVE:

Art. 1º  Alterar o art.14, alínea d, da Instrução Norma va nº 6, de 15 de abril de 2019,
que passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 14 Compete à diretoria de núcleo ou diretoria de campus, mediante designação de
comissão organizativa ah doc de sua unidade acadêmica: 

III - Os autos que versarem sobre solicitação de abertura de processo sele vo
simplificado deverá ser instruído, no mínimo, com as seguintes informações:

d) Documento da Coordenadoria de Folha e Pagamento de Pessoal (CFP) atestando
disponibilidade financeira e orçamentária da sua UGR;"

Art. 2º  Alterar o art.17, inciso VII, da Instrução Norma va nº 6, de 15 de abril de 2019,
que passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 17 A solicitação de que trata o art. 16 deverá contemplar as seguintes
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informações: 

VII - Dez tópicos e a bibliografia relacionada com os quesitos da prova, representa vo
da área/subárea ofertada pelo departamento;"

Art. 3º  Alterar o art.28, da Instrução Norma va nº 6, de 15 de abril de 2019, que passa
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 28 A vaga des nada à pessoa com deficiência será preferencialmente preenchida
por candidato declarado e que comprove sua deficiência através de laudo médico no ato de sua
inscrição. O laudo apresentado, será analisado pela comissão de mul profissionais designados pela
Reitoria, que emitirá parecer que observará:"

Art. 4º  Alterar o art.30, da Instrução Norma va nº 6, de 15 de abril de 2019, que passa
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 30 Não estão incluídos, sob nenhuma hipótese, no atendimento especializado,
atendimento domiciliar, hospitalar e transporte."

Art. 5º  Alterar o art.36, da Instrução Norma va nº 6, de 15 de abril de 2019, que passa
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 36 Nas áreas em que haja carência, indisponibilidade, ou impedimento de docente
por força do edital ou embargos para compor a banca examinadora, mediante jus fica va, poderá ser
admitido docente com formação ou concursado no contexto da grande área de conhecimento em que a
área do concurso esteja inserida."

Art. 6º  Alterar o art.47, da Instrução Norma va nº 6, de 15 de abril de 2019, que passa
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 47 Os 10 (dez) tópicos, correspondentes ao conteúdo programá co das áreas do
concurso estarão à disposição dos candidatos no site da UNIR."

Art. 7º  Alterar o art.62, inciso XVI da Instrução Norma va nº 6, de 15 de abril de 2019,
que passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 62 Para fins de efe vação da contratação, o candidato aprovado deverá apresentar
à Diretoria de Administração de Pessoal:

XVI - Declaração nega va, emi da pelo próprio candidato, de par cipação em gerência
de empresa."

Art. 8º  Alterar o art. 68, inciso IV da Instrução Norma va nº 6, de 15 de abril de 2019,
que passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 68 É proibida ao professor substituto:

IV - É proibida a contratação de servidor público federal que esteja usufruindo de
licença incentivada sem remuneração."

Art. 9º  Revogar o art.72 da Instrução Normativa nº 6, de 15 de abril de 2019.

Art. 10  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

 

Porto Velho, 20 de maio de 2019.

 

Charles Dam Souza Silva

Pró-Reitor de Administração

Portaria nº 161/2017/GR/UNIR
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Documento assinado eletronicamente por CHARLES DAM SOUZA SILVA, Pró-Reitor, em
20/05/2019, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0137773 e o código CRC C94C0682.

 

Referência: Proces s o nº 99955384.000001/2018-01 SEI nº 0137773
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