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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 3, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 

PROFESSORRES VOLUNTÁRIOS 

 

 

O Câmpus Posse da Universidade Estadual de Goiás (UEG), nos termos da Resolução 

CsU n. 876, de 9 de fevereiro de 2018 e conforme critérios específicos expressos no 

presente edital torna público que estão abertas as inscrições para a seleção de profes-

sores voluntários para as disciplinas conforme Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Disciplinas ofertadas para ação voluntária 

Disciplina Curso 

Teoria da Computação Sistemas de Informação 

 
 

1- Das normas para prestação de serviços voluntários: 

1.1- Esse edital segue as normas para prestação de serviços voluntários no âm-

bito da Universidade Estadual de Goiás (UEG) deliberadas pelo Conselho 

Universitário em da Resolução CsU n. 876, de 9 de fevereiro de 2018. 

1.2- De acordo com a Resolução CsU n. 876, considera-se ação voluntária, para 

fins desta Resolução, as atividades não remuneradas, prestadas à Universi-

dade, por pessoas físicas, sejam elas brasileiras ou estrangeiras residentes 

no país, maiores, capazes, devidamente habilitadas, com objetivos cívicos, 

culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, con-

forme dispõe o art. 1º da Lei n. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

1.3- O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natu-

reza trabalhista, previdenciária ou afim. 

1.4- O serviço voluntário será exercido mediante a assinatura de um termo de 

adesão (ANEXO 1), que será firmado pelo professor selecionado, constará 

obrigatoriamente a qualificação das partes, o objeto com a descrição das 

funções inerentes ao serviço a ser prestado, duração e horário das ativida-

des que não poderão ser superiores a quarenta (40) horas semanais.  

1.5- O professor selecionado deverá seguir as normas internas do Câmpus 

Posse da UEG, deverá zelar pelo patrimônio público, tratar com urbanidade 

e respeito os dirigentes, docentes, alunos, servidores técnico-administrativos 
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e as pessoas da comunidade usuárias dos atendimentos da Instituição, 

tendo o direito de receber o mesmo tratamento. 

1.6- Ao término do prazo, o professor voluntário terá direito a um certificado de 

serviço prestado, a parir de solicitação dirigida ao Diretor do Câmpus. 

1.7- A prestação de serviço voluntário poderá ser interrompida a qualquer mo-

mento, a pedido do professor voluntário selecionado ou por conveniência da 

Direção do Câmpus. 

 

2- Da inscrição de voluntários 

 

2.1- As inscrições ocorrerão no período de 18/09/2019 a 27/09/2019. 

2.2- Poderão inscrever-se graduados em Sistemas de Informação ou áreas afins 

com especialização, mestrado ou doutorado concluído. No caso de ter gradu-

ado em área afim deve ter cursado as disciplinas conforme Quadro 1 ou dis-

ciplina correlata na graduação ou pós-graduação. 

2.3- Os voluntários deverão inscrever-se por meio do preenchimento do Termo de 

Adesão (ANEXO 1) e entregar na Secretaria Acadêmica do Câmpus ou enviar 

para o endereço de e-mail dir.posse@ueg.br. 

2.4- Juntamente com o Termo de Adesão os candidatos deverão entregar a docu-

mentação exigida que consta no ANEXO 2 ou enviar para o endereço de e-

mail dir.posse@ueg.br. 

 

3- Da Seleção 

 

3.1- Havendo mais de um interessado pela vaga, que atendam os requisitos míni-

mos, constantes na Resolução CsU n. 876 e neste edital, serão selecionados 

com base com base na análise de currículo Lattes/CNPq do professor volun-

tário; 

O Processo Simplificado de Avaliação será conduzido sob responsabilidade de uma 

Comissão Examinadora, composta por três docentes do Câmpus Posse; 

 

Posse-GO, 18 de setembro de 2019. 
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ANEXO 1 - TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE AÇÃO VOLUNTÁRIA DA UEG 

PARA AÇÕES CONTINUADAS 

  

Pelo presente e na melhor forma de direito, de um lado, a Universidade 

Estadual de Goiás, representada pelo Reitor, 

prof.______________________________________, e o(a) chefe do setor de prestação 

da ação___________________________________, doravante denominado UEG 

_____________________________________________, e de outro o(a) se-

nhor(a)___________________________________________________________, CPF 

n._______________________, RG n._______________________, expedido por 

____/___ prestador(a) de  ação  voluntária,  residente  e  domiciliado(a) 

na  Rua/Av. ____________________________________________________, Ci-

dade de ____________________________, Estado de ____________________, a se-

guir denominado(a) VOLUNTÁRIO(A), resolvem celebrar, de comum acordo e nos ter-

mos da Resolução CsU n. 876/2018, fundamentada na Lei n. 9.608/98, este TERMO 

DE ADESÃO, para o desempenho de ação voluntária, mediante as seguintes condi-

ções: 

  

I - O voluntário desempenhará, a partir desta data e até a data de ____ 

de ___________ de ______, as atividades voluntárias a seguir discriminadas: 

1. Plano de ação / Plano de ensino – Especificar detalhadamente as 

atividades que serão prestadas, envolvendo a indicação de seu objeto e condições (de 

acordo com a resolução) que nortearão o cumprimento do plano, devendo sempre apon-

tar ações específicas e ser aprovado de acordo com a resolução. 

 

II - O presente Termo de Adesão poderá ser rescindido por qualquer 

das partes, mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de trinta (30) dias 

para as ações superiores a 90 (noventa) dias. 

III -  As partes atestam que estão cientes da não existência de qual-

quer relação empregatícia ou de trabalho nas ações executadas e que estão cientes e 

concordam com o disposto no Regulamento da Ação Voluntária da UEG, aprovado pela 

Resolução n. 876/2018 do Conselho Universitário. 
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E, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o presente 

Termo de Adesão, assinado em duas (2) vias de igual teor e na presença de duas (2) 

testemunhas. 

  

Posse-GO, ____, de ______ de ________. 

  

____________________________ 

Reitor 

  

_______________________________________________ 

Chefe do setor de prestação da ação voluntária 

  

__________________________________________________ 

VOLUNTÁRIO 

  

__________________________________________________ 

Testemunha 1 - Nome e CPF 

  

__________________________________________________ 

Testemunha 2 - Nome e CPF 

 

  



 

5 
 

ANEXO 2 - DOCUMENTAÇÃO 

 

A documentação necessária para inscrição, conforme Resolução CsU n. 876/2018, é: 

a) Plano de ensino da disciplina conforme Anexo 3, sendo observados a ementa da 

disciplina e bibliografia. 

b) Currículo lattes. 

c) Cópia de RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência atualizado. 

d) Cópia dos diplomas de graduação e de pós-graduação, quando necessário.
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ANEXO 3 – MODELO DE PLANO DE ENSINO 

 

COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: Teoria da Computação 

CHS: 04       CHT: 72    Ano/ Semestre: 2019/2 

Curso: Sistemas de Informação 

Área: Exatas 

Professor:  

Período: 4º Período 

 

1. EMENTA 

 

Noções e terminologias matemáticas. Representação. Conceitos básicos em teoria da 

computação. Programas. Máquinas. Equivalência de programas e máquinas. Máquinas 

universais. Computação. Função computada. Linguagem Lambda. Funções recursivas. 

Computabilidade. Classes e solucionabilidade de problemas. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

3. METODOLOGIA DE ENSINO  

 

 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

6. ATIVIDADES NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL (Art. 80 da Lei 9.394/96 (LDB)) 

 

Se houver 

 

7. AULAS DE CAMPO E/OU PRÁTICA (Anexar projeto de ensino) 
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Se houver 

 

8. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA ORIENTADA (PBO) 

 

Se houver 

 

9. BIBLIOGRAFIA 

 

1 - DIVERIO, Tiarajú A.; MENEZES, Paulo F. Blauth. Teoria da computação: máquinas universais 

e computabilidade. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 1999. 

2 - FOROUZAN, Behrouz. Fundamentos da ciência da computação. São Paulo: Thomson, 2011 

3 - MENEZES, Paulo F. Blauth. Matemática Discreta para Informática e Computação. Porto 

Alegre: Sagra-Luzzatto, 2003. 

 

9. MATERIAL DE APOIO 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - CÂMPUS POSSE, em ___ de _____ de 20__. 

 

 

Aprovado por:         Data de aprovação:   

    

 

_______________________________ 

Professor(a) da Disciplina 

 

_______________________________ 

Coordenador(a) do Curso 

 

_______________________________ 

Coordenador(a) Pedagógico(a) 

 


