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EDITAL Nº 02/2017 

SELEÇÃO DE FISCAIS PARA O EXAME DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA 

EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – DLEM 2017. 

 

A Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas do Centro de Ciências 

Humanas Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba (DLEM/CCHLA/UFPB), 

no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura da seleção de fiscais para o 

Exame de Proficiência de Leitura em Língua Estrangeira, de acordo com as normas 

contidas neste Edital.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1.O DLEM selecionará fiscais para a execução do Exame de Proficiência de Leitura 

em Língua Estrangeira, que ocorrerá no dia 19 de agosto de 2017. 

1.2.Cumpridos os requisitos mínimos, a seleção será feita por ordem de inscrições. 

1.3. Os inscritos excedentes formarão uma lista de reserva, que será convocada em caso 

de necessidade. 

1.4. Os fiscais poderão trabalhar em 1(um) ou 2 (dois) períodos, no dia 19 de agosto de 

2017, de acordo com sua disponibilidade e com as necessidades do DLEM. Turno 

da manhã: de 08h00 a 12h00; turno da tarde: de 13h00 a 17h00. 

2.  DAS INSCRIÇÕES  

 

2.1.As inscrições para a Seleção de Fiscais ocorrerão no dia 10 de agosto de 2017, de 

08h00 a 11h30 e de 14h a 16h30 na secretaria do DLEM. 

2.2. São requisitos mínimos para a inscrição: ter 18 anos completos; ser universitário ou 

graduado; não ser parente em 1º grau de candidatos que realizarão a prova; 

apresentar a documentação completa no ato da inscrição; disponibilidade para 

participar em reunião de orientação para execução do certame na quinta-feira, dia 17 

de agosto, às 18h no Auditório 412 do CCHLA. 

2.3. O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, a seguinte documentação: 1) 

Servidores da UFPB: formulário de inscrição preenchido, cópia simples do diploma 

de graduação ou do comprovante de matrícula em universidade, declaração da 

chefia imediata com a indicação do horário de trabalho e que as atividades 

desenvolvidas não acarretam prejuízo das atribuições do cargo em que seja titular 



(modelo disponível em http://www.cchla.ufpb.br/dlem/), termo de compensação de 

Jornada de Trabalho (SE HOUVER) atestado pelo chefe imediato, no caso de 

atividades realizadas durante o horário do certame (modelo disponível em 

http://www.cchla.ufpb.br/dlem/); 2) Não servidores: formulário de inscrição 

preenchido, cópia simples do diploma de graduação ou do comprovante de matrícula 

em universidade, cópia simples do RG, CPF, PIS/PASEP/NIS, número de conta 

corrente pessoal (não pode ser conta poupança) e comprovante de residência. 

2.4. Não serão aceitas inscrições com a documentação incompleta. 

2.5.Os candidatos selecionados deverão assinar termo de compromisso. 

 

 

3. DA REMUNERAÇÃO 

 

3.1. O fiscal será pago de acordo com tabela do Boletim de Serviço da UFPB Ano LII – 

n
o
 14 de 24 de fevereiro de 2017. 

3.2. O valor por hora de trabalho é de R$ 56,12 (cinquenta e seis reais e doze centavos). 

Os não servidores terão um desconto de 20 % relativo às obrigações tributárias e 

contributivas. 

3.3. Fiscais cujas contas forem inativas não poderão receber o pagamento. 
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