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Publicação no DOE  Nº. 2265 em 25.04.14 
 

RESOLUÇÃO Nº 013 DE 24 DE ABRIL DE 2014 
 

 

“Dispõe sobre autorização de vagas para 
realização de concurso para o cargo de professor 
para a UERR”. 

 
 

A PRESIDENTE PRO TEMPORE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da UERR, em seu Art. 
22, aprovado pelo Decreto nº. 14.444-E de 15 de agosto de 2012, o Decreto nº 2311-P, de 10 de 
dezembro de 2013, e em cumprimento à decisão do Egrégio Conselho em Sessão Ordinária realizada 
em 23 de abril de 2014, e 
 
 

CONSIDERANDO a necessidade de atender a exigência disposta no art. 5º, inciso III da Resolução nº. 
07/2007 do Conselho Estadual de Educação, que estabelece o percentual mínimo de um terço do 
corpo docente com titulação em nível de mestrado e doutorado; 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 11 da Lei Nº. 581 de 16 de janeiro de 2007 e suas alterações, 
e o artigo 5º da Lei Complementar Nº. 053/2001; 
 

CONSIDERANDO a realização de concursos públicos, a partir da necessidade dos cursos oferecidos 
pela UERR; 
 

CONSIDERANDO que a expansão da UERR, no desenvolvimento de suas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão requer a compreensão de que a atividade meio também deve ser planejada com o 
objetivo de responder às necessidades da atividade fim, conforme estabelece o PDI; 
 

CONSIDERANDO a natureza multicampi da UERR, 
 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Autorizar abertura de vagas a fim de realizar concurso público para provimento de 06 (seis) 
vagas para o cargo de professor do quadro efetivo da UERR, assim especificadas: 

Curso Vagas Campus Titulação 

Agronomia 3 Estrutura Multicampi Titulação mínima de mestre 

Ciências Biológicas 3 Estrutura Multicampi Titulação mínima de doutor 
 

Art. 2º As normas para o Concurso serão estabelecidas em Edital especifico. 
 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Boa Vista-RR, 24 de abril de 2014. 
 
 

Prof.ª Dr.ª PATRÍCIA MACEDO DE CASTRO  
Presidente Pro Tempore do Conselho Universitário 


