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DECISÃO Nº 228/2013 
(Revogada pela Resolução n°093 de 2021) 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em sessão de 17/05/2013, 
tendo em vista o constante no processo nº 23078.004033/12-19, de acordo 

com o Parecer n° 220/2013 da Comissão de Legislação e Regimentos e as 
emendas aprovadas em plenário, 

 
 

D E C I D E 
 

  
alterar o título, o artigo 1º e o Anexo VII da Decisão nº 164/2013-CONSUN, 
que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
 

“Normas de Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 
cargo no primeiro nível de vencimento da Classe A na Carreira de 

Magistério Superior na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.” 
 
“Art. 1º - O ingresso na Carreira de Magistério Superior na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul far-se-á mediante Concurso Público de 
Provas e Títulos para provimento de cargo no primeiro nível de 
vencimento da Classe A, tendo como requisito de ingresso o título de 

Doutor na área exigida no Concurso, segundo o que dispõe esta 
Decisão. 

§1º - A exigência de título de Doutor poderá ser dispensada e 
substituída pelo título de mestre, de especialista ou por diploma de 
graduação, quando se tratar de provimento na área de conhecimento ou 

em localidade com grave carência de detentores de titulação acadêmica 
de doutor. 

§2º - A dispensa de que trata o Parágrafo 1º se dará através de decisão 
fundamentada da Câmara de Graduação do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, por delegação do Conselho Universitário.” 
 
“Anexo VII - .................................. 

Tabela 3: ...................................... 

TIPO DE INDICADOR Valor máximo 

atribuído pelo 
Departamento ao 
tipo de indicador (o 

valor mínimo é zero) 

Valor no tipo de 

indicador atribuído 
pelo Examinador ao 
candidato 

...........................   

Doutorado na área do 
Concurso. 

  

Mestrado na área do 
Concurso. 

  

https://plone.ufrgs.br/consun/legislacao/documentos/resolucao-ndeg093-2021/
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........................... 
 

TABELA 4: suprimida 
 

Cálculo da Nota Final do Exame de Títulos e Trabalhos: 
................................................: 

Nota_do_Exame_de_Títulos_e_Trabalhos = Pontuação_Grupo_1 + 
Pontuação_Grupo_2 + Pontuação_Grupo_3 = ____________ 
................................................” 

 

 
 

 
Porto Alegre, 17 de maio de 2013. 

 
 

 
 

 
(o original encontra-se assinado) 

CARLOS ALEXANDRE NETTO, 
Reitor. 
 


