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CHAMADA PÚBLICA PARA O SORTEIO DE VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA E CANDIDATOS NEGROS DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFPB

 
O  REITOR  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  PARAÍBA (UFPB),  no  uso  de  suas

atribuições, convida os representantes das Unidades Acadêmicas e Administratvas e toda a
comunidade para partciparem de sorteio público que defnirr a distribuição das vagas a serem
reservadas  aos  candidatos  com  defciência  e  aos  candidatos  negros  entre  as  rreas  de
conhecimento do Edital nº  58/2021, de 06/10/2021, publicado no Dirrio Ofcial da União –
DOU, nº 192, de 08/10/2021, seção 03, p. 111-118.

O sorteio serr realizado no dia 12/01/2022, com início às 10h, no  canal ofcial da
PROGEP/UFPB   no Youtube  , seguindo a metodologia descrita no Anexo I da presente chamada
pública.

Em caso de interrupção da sessão do sorteio por problema de conexão de internet
da UFPB, esta serr retomada a partr do estrgio em que ocorreu o problema.

João Pessoa, 23 de dezembro de 2021.

Valdiney Veloso Gouveia
Reitor



ANEXO I

METODOLOGIA DO SORTEIO PARA RESERVA DE VAGAS PARA
CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (PcD) E CANDIDATOS NEGROS DO EDITAL Nº 58/2021

Em cumprimento ao que determina a Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014, e ao Decreto nº
9.508, de 24 de setembro de 2018:
1) Realizou-se o somatório das vagas ofertadas em edital;
2)  O percentual  legal  de  reserva  foi  aplicado considerando  o  total  de  vagas  ofertadas  no
certame;
3) Sendo assim, para as vagas ofertadas no Edital nº 58/2021, relatvas ao atendimento da
legislação, haverr distribuição do quanttatvo conforme quadro abaixo:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

CÁLCULO DE RESERVA LEGAL PARA PPP

Total de vagas ofertadas 33*

Percentual referente à PPP 20%

Total de vagas para PPP 7

CÁLCULO DE RESERVA LEGAL PARA PCD 

Total de vagas ofertadas 33*

Percentual referente à PCD 5%

Total de vagas para PCD 2

VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

Total de vagas ofertadas 33*

Total de vagas ofertadas para Ampla Concorrência 24 

*Considerando a inclusão de uma vaga para o Departamento de Engenharia de Alimentos/CT, na rrea de Ciência de Alimentos,
autorizada no Processo nº 23074.105864/2021-38.

4) Para distribuição do quanttatvo acima mencionado serr realizado sorteio para defnição da
rrea a ser contemplada por cota de modo que as  duas primeiras vagas sorteadas serão para
PCD e as demais para a reserva de candidatos negros;
5) O sorteio serr realizado por meio do site https://sorteador.com.br/;
6)  Serão  disponibilizados  na  prgina  da  PROGEP,  em
http://www.progep.ufpb.br/progep/contents/concursos/docentes/edital-ndeg58-2021-
concurso-publico-de-provas-e-ttulos-para-professor-do-magisterio-superior  ,   a  ata  deste
sorteio e a relação dos campos de conhecimento sorteados.

http://www.progep.ufpb.br/progep/contents/concursos/docentes/edital-ndeg58-2021-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-professor-do-magisterio-superior
http://www.progep.ufpb.br/progep/contents/concursos/docentes/edital-ndeg58-2021-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-professor-do-magisterio-superior
https://sorteador.com.br/

