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FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE 

 CHAMADA DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA  

CADASTRO DE RESERVA N° 052/2022 

 

A Fundação Guimarães Duque - FGD, através da presente chamada e no uso de suas 

atribuições legais, torna público o Seleção para Cadastro de Reserva com o objetivo de 

atender possíveis demandas vinculados ao Núcleo de Educação à Distância da UFERSA 

- NEaD/UFERSA. 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1. O processo seletivo para cadastro de reserva será regido por esta Chamada e executado 

pela FGD e o NEaD/UFERSA. 

 

2. A chamada estará disponível na página da FGD (www.fgduque.org.br). 

 

3. As funções estão listadas no Quadro do ANEXO I. 

 

4. Os candidatos contratados estarão subordinados ao regime de Contrato Determinado. 

 

5. O Cadastro de Reserva consiste em uma lista de classificação, da qual poderão ser 

convocados candidatos classificados para preenchimento de vagas que surgirem após a 

divulgação do resultado final do processo seletivo. 

 

6. A classificação no cadastro de reserva não garante direito à contratação na função 

pretendida. 

 

7. O processo seletivo será realizado em duas etapas: Análise de Currículo e Entrevista. 

 

8. Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas contidas nesta chamada é 

requisito essencial para inscrição e para participação em quaisquer das etapas do processo 

seletivo. 

ANEXO I  

FUNÇÕES 
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II. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

1. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

igual período ou critério do NEaD/UFERSA. 

 

III. DAS INSCRIÇÕES 

 

1. A inscrição no processo seletivo implicará a tácita aceitação das normas estabelecidas 

nesta Chamada e suas possíveis retificações que forem publicadas durante a realização do 

processo seletivo e obriga todos os candidatos inscritos ao cumprimento das regras, 

normas, critérios e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

 

2. As inscrições serão online, através do e-mail selecaofgduque@gmail.com e ficarão 

abertas no período de 02/09/2022 a 06/09/2022 (até às 23h59min - Horário de Brasília). 

No assunto do e-mail deve constar “SELEÇÃO CADASTRO DE RESERVA Nº 

052/2022”. 

 

3. O documento necessário para a inscrição são os seguintes: 

 

a. Currículo Lattes ou Vittae, formulário prenchido corretamente, cópias do RG e CPF; 

 

b. A lista dos candidatos com inscrição deferida será divulgada no período 

estipulado no cronograma na página da FGD (www.fgduque.org.br); 

 

2. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

a. O processo seletivo constará de duas etapas de caráter eliminatório e 

classificatório, sendo elas: 

1.1. Análise de currículo 

1.1.1. A análise de currículo será de caráter classificatório e eliminatório. 

1.1.2. Serão classificados para a segunda etapa (entrevista) os cinco primeiros 

colocados classificados na analises curricular. Os demais candidatos estarão 

automaticamente eliminados do processo seletivo. 

 

1.2. Entrevista 

1.2.1. A entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada somente 

para os candidatos classificados na etapa anterior (análise de currículos); 

1.2.2. Será presencial, na sala onde funciona atualmente na FGD, no prédio do 

CTARN, Lado Leste. Os candidatos deverão apresentar-se em dia e hora 

previamente divulgado na página do FGD (www.fgduque.org.br). 

1.2.3. O tempo de entrevista será, em média, de 15 minutos, por candidato; 

 

 

3. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

a. Os candidatos aprovados na Seletição Simplificada integrarão o quadro de vagas reservdas 

para contratação por tempo determinado do NEaD/UFERSA. 

b. A classificação e a convocação no Processo Seletivo Simplificado não asseguram o 

candidato o direito à contratação, mas apenas a expectativa de ser contratado segundo a ordem 
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classificatória. A concretização da contratação está vinculada ao surgimento de demandas do 

NeaD/UFERSA durante a validade do Processo Seletivo Simplificado. 

c. A extinção do contrato dos profissionais contratados por Tempo Determinado deverá 

ocorrer com base nas disposições constantes na CLT ou pelo término do prazo para a 

conclusão do convênio ou ainda, pela redução do número de profissionais de acordo com as 

necessidades do projeto, devendo a comunicação da dispensa ser efetuada com antecedência 

mínima de trinta dias. 

d. o candidato aprovado na seleção de que trata esta Chamada será contratado no referido 

cargo, se atendidas exigências do setor de Recursos Humanos da Fundação. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

1. Os resultados de cada etapa e as informações sobre datas, horários e locais para as entrevistas 

serão informados no sítio da Fundação Guimarães Duque www.fgduque.org.br, de acordo com 

o cronograma, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das divulgações 

destas informações. 

 

2. O resultado preliminar da seleção será divulgado no período estipulado no 

cronograma. 

 

3. O resultado final será divulgado no período estipulado no cronograma. 

 

 

5. DO CRONOGRAMA 

 

 

Evento Data/Período 

Publicação do Edital na página da FGD 02/09/2022 

Inscrições 02/09/2022 a 06/09/2022 

Análise de Currículo 08/09/2022 

Divulgação do Resultado da Análise de Currículo 09/09/2022 

Entrevistas 12/09/22 a 13/09/2022 

Divulgação do resultado final 14/09/2022 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas pela Fundação 

Guimarães Duque e pelo NEaD/UFERSA. 

 

 

Mossoró/RN, 02 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Lucas Lúcio Godeiro  

Presidente da FGD 
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ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

DADOS 

PESSOAIS 

Nome: 

Endereço: Bairro: 

Cidade: CEP: 

CPF: Nascimento: 

RG: Data de Expedição: Órgão Emissor: 

Estado Civil: Naturalidade: 

Nome da Mãe: 

Nome do Pai: 

Telefone 01: Telefone 02(opcional): 

E-mail 01: 

E-mail 02(opcional): 

 

 

 

 

Li e concordo com as exigências contidas no edital FGD nº /2022. 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato 

FUNÇÃO 
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