
A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – DDP/PRODEGESP 
da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, considerando 
a Portaria Normativa nº 370/2020/GR, de 27/08/2020 e, subsidiariamente, a Portaria 
Normativa nº 154/2019/GR, de 09/01/2019, torna pública a abertura de inscrições 
com vista ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor 
Substituto por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos da Lei n° 8.745/1993 e suas alterações e 
da IN nº 01/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da Economia.
1. A inscrição deverá ser realizada por e-mail, no período compreendido entre 
13/10/2021 e 19/10/2021 (até às 17 horas – não serão aceitas inscrições recebidas 
após esse horário), mediante o envio, em formato PDF, dos seguintes documentos: 
Formulário de Inscrição preenchido (constante no Anexo 1 do edital); Documento 
de identificação, nos termos do item 1.6 do edital; Comprovante de pagamento da 
inscrição, nos termos do item 1.7 do edital; Declaração de autorização de uso de 
imagem para fins específicos (conforme Anexo 2 do edital).
Caso não haja candidatos inscritos no período acima especificado, o prazo de 
inscrição ficará automaticamente prorrogado por igual período.
As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail do respectivo Departamento de 
Ensino, onde também serão obtidas todas as informações relativas à execução do 
processo seletivo simplificado – prorrogação do prazo das inscrições caso não haja 
candidato inscrito, publicação da portaria de homologação das inscrições, cronograma 
dos trabalhos e divulgação dos resultados:
Campus Araranguá: Departamento de Ciências da Saúde - DCS/CTS. E-mail: 
seletivo.dcs.ara@contato.ufsc.br. Site: dcs.ufsc.br.
Campus Blumenau: Departamento de Ciências Exatas e Educação – CEE/CTE. E-mail: 
cee@contato.ufsc.br. Site: cee.blumenau.ufsc.br. Departamento de Engenharia de 
Controle, Automação e Computação – CAC/CTE. E-mail: cac.bnu@contato.ufsc.br. 
Site: https://cac.blumenau.ufsc.br/.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima – Florianópolis: 
Departamento de Engenharia Rural – ENR/CCA. E-mail: enr@contato.
ufsc.br. Site: https://enr.ufsc.br/. Colégio de Aplicação – CA/CED. E-mail: 
colegioaplicacao@contato.ufsc.br. Site: http://www.ca.ufsc.br/. Departamento de 
Odontologia - ODT/CCS. E-mail: odt@contato.ufsc.br. Site: https://odt.ccs.ufsc.br/. 
Departamento de Expressão Gráfica – EGR/CCE. E-mail: egr.ufsc@gmail.com. Site: 
egr.ufsc.br.
2. O inteiro teor do Edital e demais informações encontram-se a disposição dos 
interessados no site concursos.ufsc.br.
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