
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Concurso Público para provimento efetivo de vagas no cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior

Edital No 35, de 11 de fevereiro de 2015

O Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna públicas as
alterações e as inclusões referentes ao Edital UFRJ no  450, de 03 de dezembro de 2014, publicado no Diário Oficial da União no 236, de 05
de dezembro de 2014, e dá outras providências.

1. No  Anexo III – Quadro de Opções de Vaga a descrição da opção de vaga MS-115 fica alterada na forma que segue:

Opção
de Vaga

Descrição

Titulação
Nº de
Vagas

Centro ou
Órgão

equivalente

Unidade
Acadêmica ou

Órgão
equivalente

Departamento
ou Órgão

equivalente
Setor

Regime de
Trabalho

Denominação

MS-115 CFCH Faculdade de
Educação

Didática Educação e
Comunicação

II - LIBRAS

40 h - DE Professor Auxiliar Graduação ou Pós-
Graduação Lato Sensu
específica em Libras;

ou
Professor de Libras, usuário
dessa língua com curso de

pós-graduação ou com
formação superior e

certificado de proficiência
em Libras, obtido por meio
de exame promovido pelo
Ministério da Educação;

ou
Professor ouvinte bilíngue:
Libras - Língua Portuguesa,

1



com pós-graduação ou
formação superior e com

certificado obtido por meio
de exame de proficiência em

Libras, promovido pelo
Ministério da Educação. 

2. Fica prorrogado até às 23 horas e 59 minutos do dia 06 de março de 2015, considerando-se o horário oficial de Brasília,o período para
inscrições e para pedido de isenção do pagamento de taxa de inscrição, somente para a opção de vaga MS-115, em virtude das
alterações constantes no item 1 deste edital.

3. Para as demais opções de vaga existentes no presente concurso público permanecem os prazos previstos nos subitens 3.2 e 3.2.2.

CARLOS ANTONIO LEVI DA CONCEIÇÃO
REITOR


