MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
(UNILAB)

EDITAL Nº 003/2014
REABERTURA DE INSCRIÇÕES DO EDITAL Nº 113/2013
O Vice-Reitor, Pro Tempore, no exercício da reitoria da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com a lei 12.289, de 20.07.2010, publicado no DOU de 21.07.2010, tendo em vista o
disposto na Portaria nº 258, de 27.03.2013, publicada no DOU de 28.03.2013, torna
público que estão reabertas as inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos para
provimento de vagas da Carreira de Magistério Superior, na Classe de PROFESSOR
ADJUNTO A, de 14 de janeiro a 14 de fevereiro de 2014, no horário das 08h às 12h e
das 14h às 17h, conforme previsto no Edital Nº 113/2013. O setor de estudo e as vagas
estão relacionados no quadro abaixo:

Instituto de Humanidades e Letras
Quadro 1 - Quadro de especificação das vagas
Setor de Estudo

Língua Inglesa

Perfil
Doutorado em Língua
Inglesa, Linguística
Aplicada ou
Linguística.

Provas

Regime

Escrita,
Didática,
40h/DE
Título e
Entrevista

Vaga

03

1. A inscrição far-se-á, de forma presencial ou por procuração, na diretoria do Campus
São Francisco do Conde, no endereço: Av. Juvenal Eugênio Queiroz – Centro, CEP:
43.900-000 – São Francisco do Conde – BA.
1.1) A UNILAB não se responsabilizará por atrasos na entrega de documentos
referentes à inscrição pela empresa operadora de serviços postais, e analisará apenas as
inscrições que forem recebidas até o dia 14 de fevereiro de 2014.
2) O candidato aprovado no concurso obriga-se a lecionar as disciplinas vinculadas ao
setor de estudo para o qual concorreu, bem como quaisquer outras disciplinas que
constem do seu currículo de graduação ou pós-graduação stricto sensu.
3) A contratação dar-se-á na categoria de Professor Adjunto A, com remuneração inicial
de R$ 8.049,77 (oito mil quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), fixada com
base no valor do Vencimento Básico (VB) de Professor Adjunto A, acrescida da
Retribuição por Titulação (RT) de Doutor.

Redenção, 10 de janeiro de 2014.

Fernando Afonso Ferreira Junior
Vice-reitor no exercício da Reitoria

