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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 104/2015 - UASG 154048

Nº Processo: 23111025508/15-53 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para eventual contratação de serviços de Seguro de
Vida para discente, técnico administrativo e docente, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus ane-
xos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 22/01/2016 de 08h00 às
12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Campus Universitario Ministro
Petronio Portela Ininga - TERESINA - PI ou www.comprasgover-
namentais.gov.br/edital/154048-05-104-2015. Entrega das Propostas:
a partir de 22/01/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 03/02/2016 às 10h00 n site www.compras-
n e t . g o v. b r.

DANIELLE ALVES DA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 21/01/2016) 154048-15265-2016NE800582

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 172/2015 - UASG 154042

Nº Processo: 23116008814201585 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de luvas. Total de Itens Licitados: 00009. Edital:
22/01/2016 de 08h00 às 12h00. Endereço: Av. Itália, Km 08 - Car-
reiros RIO GRANDE - RS ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/154042-05-172-2015. Entrega das Propostas: a partir
de 22/01/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 04/02/2016 às 09h00 n site www.comprasnet.gov.br.

ELENISE RIBES RICKES
Diretora de Administração de Material

(SIDEC - 21/01/2016) 154042-15259-2015NE800232

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RORAIMA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2016 - UASG 154080

Nº Processo: 23129002583201476.
PREGÃO SRP Nº 16/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 04238297000189. Contra-
tado : 3CORP TECHNOLOGY S/A -INFRAESTRUTURADE TE-
LECOM. Objeto: Aquisição de Material Permanente de Informática -

SWITCHS. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência:
11/01/2016 a 31/12/2016. Valor Total: R$126.000,00. Fonte:
112000000 - 2015NE800977. Data de Assinatura: 11/01/2016.

(SICON - 21/01/2016) 154080-15277-2015NE800536

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2016 - UASG 154080

Nº Processo: 23129003864201527.
PREGÃO SRP Nº 21/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE RORAIMA -CNPJ Contratado: 10780913000121. Contra-
tado : EDERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA --ME. Objeto:
Contratação de Serviços Gráficos. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93. Vigência: 11/01/2016 a 31/12/2016. Valor Total:
R$1.187,50. Fonte: 112000000 - 2015NE801025. Data de Assinatura:
11 / 0 1 / 2 0 1 6 .

(SICON - 21/01/2016) 154080-15277-2015NE800536

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 64/2015 - UASG 154080

Nº Processo: 23129014458201590 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de gás GLP para tender a Prefeitura universitária Total de
Itens Licitados: 00004. Edital: 22/01/2016 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h59. Endereço: Campus do Paricarana - Br - 174 - Jardim
Floresta Aeroporto - BOA VISTA - RR ou www.comprasgoverna-
mentais.gov.br/edital/154080-05-64-2015. Entrega das Propostas: a
partir de 22/01/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 03/02/2016 às 10h30 n site www.compras-
n e t . g o v. b r.

JOSENILDA MENEZES ALCANTARA
Diretora de Compras

(SIDEC - 21/01/2016) 154080-15277-2016NE800019

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO CARLOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2016 - UASG 154049

Nº Processo: 23112001570201540 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de serviços de exames laboratoriais para os ambulatórios do
internato do curso de Medicina - Campus Ufscar Total de Itens
Licitados: 00102. Edital: 22/01/2016 de 08h30 às 11h30 e de 14h às
17h30. Endereço: Rodovia Washington Luiz, Km 235 - Cx.postal 676

Jardim Guanabara - SAO CARLOS - SP ou www.comprasgover-
namentais.gov.br/edital/154049-05-4-2016. Entrega das Propostas: a
partir de 22/01/2016 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 03/02/2016 às 09h00 n site www.compras-
net.gov.br. Informações Gerais: O edital esta disponível n comprasnet
e no site: www.ufscar.br

JOSE OLIMPIO DOMINGUES JUNIOR
Assistente em Administração

(SIDEC - 21/01/2016) 154049-15266-2015NE800108

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RETIFICAÇÃO

No Edital de Resultado Final nº 013 de 06/01/2016, pu-
blicado no D.O.U de 07/01/2016, seção 3, página 38 do Concurso
Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A -DE, Área:
Física, Subárea: Física Experimental, onde se lê "...Raul Celestrino
Teixeira", leia-se "...Raul Celistrino Teixeira".

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO JOÃO DEL REI

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 215/2015

Processo nº.: 23122015859/2015-27. PARTÍCIPES: Fundação de De-
senvolvimento de Pesquisa - FUNDEP - UFMG, Universidade Fe-
deral de São João del-Rei - UFSJ e Fundação de apoio à Uni-
versidade Federal de São João del Rei - FAUF. OBJETO: Prestação
de serviços de consultoria no Projeto Concentradores de Micro-ondas:
Projeto e Prototipagem, sob a interveniência da FAUF para realização
da Gestão Administrativa e Financeira dos recursos da consultoria. .
Vigência: de 21/01/2016 a 20/05/2016. AMPARO LEGAL: Lei nº.
8.666/93. SIGNATÁRIOS: SIGNATÁRIOS: Pela FUNDEP: Alfredo
Gontijo de Oliveira; Pela UFSJ: Profª. Valéria Heloisa Kemp; Pela
FAUF: Jucélio Luiz de Paula Sales. DATA DE ASSINATURA:
21/01/2016.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO
E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 6/2015

Processo: 23122105179/2014-13
CONTRATANTE: Universidade Federal de São João del-Rei. CON-
TRATADO: Prof. Deborah Walter de Moura Castro. OBJETO: Pror-
rogar a vigência contratual de 11/01/2016 até 31/07/2016. AMPARO
LEGAL: Lei 8.745/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: atividade
PTRES 087879, elemento de despesa 3.1.90.04 e fonte de recursos
0112.000000. SIGNATÁRIOS: Magda Valéria Silva-PROGP e Prof.
Deborah Walter de Moura Castro-DELAC. DATA DA ASSINATU-
RA: 08/01/2016.

1.7.É facultada à UFSJ propor aos candidatos aprovados e
excedentes ao número de vagas previstas no Edital de Abertura no-
meação para lotação em outra unidade acadêmica, em qualquer dos
municípios onde a UFSJ possui unidades educacionais, nas quais
exista vaga na área em que se deu sua habilitação e classificação no
concurso.

1.8.A UFSJ poderá ceder candidatos aprovados e excedentes
para aproveitamento de concurso em outras Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES), nos termos permitidos por dispositivo legal,
em caso de manifesto interesse.

1.9.Além da área/subárea para a qual foi nomeado, o can-
didato deverá, conforme deliberação da unidade administrativa à qual
estiver subordinado na UFSJ, assumir componentes curriculares de
áreas e subáreas correlatas, desde que possua qualificação para tal.

1.10.Fica a cargo da unidade acadêmica a atribuição de com-
ponentes curriculares a serem ministrados e o local do exercício das
funções.

1.10.1.A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno
diurno e/ou noturno, nos termos da lei e de acordo com as ne-
cessidades da instituição.

1.11.Para investidura no cargo o candidato deverá possuir, no
ato da posse, o Diploma ou Certificado assinado por autoridade com-
petente onde conste que o candidato faz jus ao título exigido no
requisito básico.

1.11.1.No caso de concurso para cargo isolado de Professor
Titular-Livre o candidato, no ato da posse, deverá comprovar também
10 (dez) anos de experiência e o diploma de doutor, ambos na área de
conhecimento exigida no concurso.

1.12.São atribuições do cargo:
1.12.1.pesquisa, ensino e extensão que, indissociáveis, visem

à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e trans-
missão do saber e da cultura;

1.12.2.exercício de direção, assessoramento, chefia, coorde-
nação e assistência na própria instituição, além de outras previstas na
legislação vigente.

2.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
2.1.O período, o local, horário e a taxa da inscrição no

concurso serão definidos no Edital de Abertura.
2.2.A inscrição no concurso deverá ser feita por preenchi-

mento de ficha de inscrição em modelo disponível no endereço ele-
trônico de concursos e dos seguintes documentos:

2.2.1.Cópia de qualquer documento de identidade válido em
todo o território nacional;

2.2.2.Cópia da GRU (Guia de Recolhimento da União) e do
comprovante de recolhimento da taxa de inscrição (agendamento de
pagamento não será aceito) no valor definido no Edital de Abertura.
A taxa deverá ser paga no Banco do Brasil mediante preenchimento
do formulário da GRU, disponível no endereço eletrônico;

2.2.2.1.Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição,
o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos para participação no concurso, uma vez que não haverá
devolução da referida taxa, exceto em casos de cancelamento do
concurso por conveniência da Administração.

2.2.3.Currículo Lattes em 03 (três) vias.
2.2.4.A inscrição poderá ser feita por terceiros, mediante

procuração simples.
2.3.O candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição

desde que atenda aos requisitos previstos no Decreto nº 6.593, de 02
de outubro de 2008.

2.3.1.Será disponibilizado no endereço eletrônico formulário
próprio de requerimento para isenção da referida taxa, que deverá ser
preenchido, assinado e encaminhado para o e-mail se-
c o p @ u f s j . e d u . b r.

2.3.2.O período para solicitação da referida isenção e data de
publicação do resultado serão definidos no Edital de Abertura.

2.3.3.Caso não seja deferido o pedido de isenção da taxa de
inscrição o candidato poderá recorrer da decisão, entregando o re-
curso em até 02 (dois) dias após a publicação do resultado, no
endereço constante no item 1.5.1 de forma presencial ou pelo e-mail
s e c o p @ u f s j . e d u . b r.

2.3.3.1.A UFSJ não se responsabiliza por solicitação de isen-
ção da taxa e de recurso por motivo de falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fa-
tores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

2.4.A qualquer tempo, poderão ser anuladas a inscrição, as
provas, a nomeação e a posse do candidato, se constatada falsidade
em qualquer declaração e/ou qualquer irregularidade nas provas ou
em documentos apresentados, ou em situações que caracterizem vício
de forma na realização do concurso.

2.5.O candidato, portador de deficiência ou não, que ne-
cessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização das
provas deverá solicitá-la no formulário de solicitação de inscrição,
indicando claramente quais os recursos especiais necessários a tal
atendimento e anexar laudo médico atestando a necessidade.

2.5.1.A candidata que tiver necessidade de amamentar du-
rante a realização das provas deverá levar um acompanhante, que
ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável
pela guarda da criança. A candidata que comparecer com a criança
sem um acompanhante não poderá fazer as provas.

2.5.2.A solicitação de condições especiais será atendida obe-
decendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.

2.5.3.A não solicitação de condições especiais no ato da
inscrição implica sua não concessão no dia da realização das pro-
vas.

2.5.4.A homologação dos inscritos será divulgada no en-
dereço eletrônico, no link específico do concurso, em até 10 (dez)
dias antes do início das provas.

EDITAL DE 21 DE JANEIRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO

A Fundação Universidade Federal de São João del-Rei -
UFSJ torna público o presente Edital que estabelece as diretrizes para
abertura de inscrições para Concurso Público de provas e de provas e
títulos, destinadas a selecionar candidatos para o cargo de Professor
da Carreira de Magistério Superior da UFSJ e para o cargo isolado de
Professor Titular-Livre, de acordo com o disposto na Lei nº 8.112 de
11/12/1990, Lei nº 12.772 de 28/12/2012, Decreto nº 8.259, de
29/05/2014, Decreto nº 6.944 de 21/08/2009, e Resolução CON-
SU/UFSJ nº 010, de 06/05/2015.

1.DAS CONDIÇÔES PRELIMINARES DO CONCURSO
1.1.Os concursos serão regidos por este Edital de Condições

Gerais e pelo Edital de Abertura, que será publicado especificamente
para cada área de interesse da UFSJ.

1.2.Para fins deste edital considera-se
http://www.ufsj.edu.br/progp/concurso_docentes.php como o endereço
eletrônico de concursos.

1.3.O Edital de Abertura, com as condições específicas dos
concursos públicos, será publicado no Diário Oficial da União (DOU)
e disponibilizado no endereço eletrônico.

1.4.É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a
publicação de todos os editais e comunicados referentes ao concurso
público no endereço eletrônico.

1.5. O candidato poderá solicitar impugnação justificada do
Edital de Abertura no período entre a publicação do referido edital no
DOU e início das inscrições, sendo o referido prazo de no mínimo 3
(três) dias.

1.5.1.A solicitação de impugnação justificada, dirigida ao
SECOP, deverá ser protocolada no endereço: Praça Frei Orlando, nº
170, Centro, São João del-Rei/ MG, CEP: 36.307-352, 1º andar, sala
1.11; ou encaminhado para o e-mail secop@ufsj.edu.br.

1.5.2.O Edital se tornará definitivo depois de apreciadas as
solicitações de impugnação, se houver, ou depois de transcorrido o
prazo para apresentar impugnação.

1.6.O Edital de Abertura conterá informações quanto à área,
requisito básico, quantidade de vagas e fases do concurso, sendo
instituído especificamente para o cargo de Professor de Magistério
Superior, no primeiro nível de vencimento da Classe "A" da Carreira
ou para cargo isolado de Professor Titular-Livre.
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3.DA RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS POR-
TADORES DE DEFICIÊNCIA

3.1.O número de vagas reservadas para participação do can-
didato portador de deficiência serão definidas no Edital de Aber-
tura.

3.2.Não havendo candidato inscrito para a vaga de deficiente
físico ou caso o(s) deficiente(s) físico(s) inscrito(s) não alcance(m) a
média para aprovação, a vaga será destinada à ampla concorrência.

3.3.Para concorrer à vaga de portador de deficiência prevista
no Edital de Abertura, o candidato deverá indicar sua condição no
formulário de inscrição, especificando-a, e submeter-se, se aprovado e
quando convocado, à perícia médica da UFSJ, que terá decisão ter-
minativa sobre a qualificação do candidato com deficiência ou não e
o grau de deficiência capacitante par ao exercício do cargo.

3.4.A pessoa portadora de deficiência, amparada pelo inciso
VIII do Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil,
pelo § 2º do Art. 5º da Lei 8.112/90, e pelo Decreto Federal nº 3.298,
de 20/12/1999, tem assegurado o direito de se inscrever neste con-
curso, em igualdade de condições com os demais candidatos, desde
que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência de
que é portadora.

3.5.O candidato portador de deficiência convocado para a
perícia médica deverá apresentar, obrigatoriamente, Laudo Médico
original expedido no prazo de até 90 (noventa) dias antes da data da
referida convocação.

3.6.O Laudo Médico deverá ser emitido obedecendo às se-
guintes exigências:

3.6.1.Constar o nome completo do candidato;
3.6.2.Constar o nome, número do registro no Conselho Re-

gional de Medicina (CRM) e assinatura do médico responsável pela
emissão do Laudo;

3.6.3.Descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência,
bem como a sua provável causa, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem
como o enquadramento previsto no Art. 4º do Decreto Federal nº
3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004;

3.6.4.Constar, quando for o caso, a necessidade de uso de
próteses ou adaptações;

3.6.5.No caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir
acompanhado do original do exame de audiometria recente, realizado
até 06 (seis) meses anteriores à data da referida convocação;

3.6.6.No caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acom-
panhado do original do exame de acuidade visual em AO (ambos os
olhos), patologia e campo visual recente, realizado até 06 (seis) meses
anteriores à data da referida convocação.

3.7.Caso a perícia médica da UFSJ reconheça incompati-
bilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo a ser ocupado,
ou caso haja não observância ao que dispõe o Art. 4º do Decreto
Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, o
candidato perderá o direito à vaga reservada aos candidatos por-
tadores de deficiência.

3.8.O candidato portador de deficiência, aprovado em todas
as provas do concurso, não poderá utilizar-se desta para justificar
mudança de função, readaptação ou aposentadoria, após sua nomea-
ção.

4.DA RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NE-
GROS

4.1.Ficam reservadas aos candidatos negros 20% (vinte por
cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento
de cargos de Professor da Carreira de Magistério Superior ou cargo
isolado de Professor Titular - Livre no âmbito da UFSJ e nos termos
da Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014.

4.1.1.A reserva de vagas será aplicada sempre que o número
de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 03
(três).

4.2.Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos ne-
gros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, os quais de-
verão entregar juntamente com os documentos de inscrição a Au-
todeclaração Étnico Racial, cujo modelo estará disponível endereço
eletrônico de concursos.

4.3.Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às
vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de
acordo com a sua classificação no concurso.

4.3.1.Os candidatos negros aprovados dentro do número de
vagas oferecidas para ampla concorrência não serão computados para
efeito do preenchimento das vagas reservadas.

4.3.2.Em caso de desistência de candidato negro aprovado
em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro
posteriormente classificado.

4.3.3.Na hipótese de não haver número de candidatos negros
aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas re-
manescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão pre-
enchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de
classificação.

4.4.A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os cri-
térios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação
entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a
candidatos com deficiência e a candidatos negros.

4.5.Na hipótese de constatação de declaração falsa, o can-
didato será eliminado do Concurso Público e, se nomeado, ficará
sujeito à anulação da sua admissão ao cargo efetivo, após proce-
dimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório
e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

5.DA COMISSÃO EXAMINADORA
5.1.A realização do concurso ficará a cargo de uma Co-

missão Examinadora designada pela Pró-Reitoria de Gestão e De-
senvolvimento de Pessoas da UFSJ para esse fim.

5.2.A Comissão Examinadora do Concurso para Magistério
Superior deverá ser composta por 03 (três) membros titulares e 01
(um) suplente, podendo, a critério da unidade acadêmica responsável,
haver membros externos à UFSJ.

5.3.A Comissão Examinadora do Concurso para o cargo iso-
lado de Professor Titular-Livre deverá ser composta por 04 (quatro)
membros, devendo 03 (três) dos membros externos à UFSJ.

5.3.1.Todos os membros deverão ser doutores, sendo do-
centes titulares, livre-docentes ou equivalente, da mesma área de
conhecimento do concurso e, excepcionalmente, na falta deste, de
área afim.

5.4. A Portaria de nomeação da Comissão Examinadora será
divulgada no endereço eletrônico do concurso, no link específico do
concurso, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência de rea-
lização das provas do concurso.

5.5.É vedada a participação, nas Comissões Examinadoras,
de cônjuge, companheiro ou parente colateral por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau, ou que tenha relação de interesse,
amizade íntima ou inimizade notória com algum dos candidatos.

5.6.O candidato poderá solicitar impugnação justificada de
membros da Comissão Examinadora no prazo de 03 (três) dias úteis
após a publicação da portaria de nomeação da referida Comissão.

5.6.1.A solicitação de impugnação justificada, dirigida ao
SECOP, deverá ser protocolada no endereço constante no item 1.5.1
ou encaminhada para o e-mail secop@ufsj.edu.br.

5.7.Os membros da Comissão Examinadora que estejam su-
jeitos às restrições mencionadas no item 5.5 deverão se abster de
participar do concurso, solicitando sua exclusão.

5.8.A Comissão Examinadora se tornará definitiva depois de
apreciadas as solicitações de impugnação, se houver, ou depois de
transcorrido o prazo para apresentar impugnação.

5.9.Compete à Comissão Examinadora:
5.9.1.Preparar, aplicar, corrigir e avaliar as provas estabe-

lecidas;
5.9.2.Examinar o Currículo Lattes dos candidatos;
5.9.3.Elaborar ata a cada prova, em que constarão os critérios

para avaliação e a nota individual de cada membro, atribuída a cada
candidato.

6.DAS PROVAS DO CONCURSO
6.1.A seleção para o Cargo da Carreira de Magistério Su-

perior no primeiro nível de vencimento da classe "A" constará das
provas abaixo, cujas provas, conteúdos e critérios serão estabelecidos
no Edital de Abertura.

6.1.1.Prova Escrita - Obrigatória;
6.1.2.Prova Didática - Obrigatória;
6.1.3.Prova de Títulos - Obrigatória;
6.1.4.Prova de Defesa do Plano de Trabalho - Opcional;
6.1.5.Prova Prática - Opcional;
6.2.A seleção para o cargo isolado de Professor Titular-

Livre, em classe e nível únicos, constará das provas abaixo, cujos
conteúdos e critérios serão estabelecidos no Edital de Abertura.

6.2.1.Prova Escrita - Obrigatória;
6.2.2.Prova Didática - Obrigatória;
6.2.3.Defesa de Memorial - Obrigatória;
6.3.Ao final de cada uma das provas do concurso, cada

membro da Comissão Examinadora atribuirá ao candidato uma nota
de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). A nota final de cada prova será calculada
pela média aritmética simples das notas atribuídas por cada membro
de Comissão Examinadora, sem arredondamentos, com uma casa
decimal.

6.4.O candidato que não estiver presente no horário e local
estabelecidos no Edital de Abertura para realização do concurso,
estará automaticamente eliminado.

6.5.Todos os horários estabelecidos, ou que a Comissão Exa-
minadora vier a estabelecer, terão como referência o horário de Bra-
sília.

7.DA PROVA ESCRITA
7.1.A Prova Escrita versará sobre tema constante do con-

teúdo programático e será aplicada a todos os candidatos simul-
taneamente, tendo a duração máxima de 04 (quatro) horas, sendo a
primeira hora de prova para consulta dos candidatos a material bi-
bliográfico impresso.

7.1.1.O tema, comum para todos os candidatos, será sorteado
por um dos candidatos, na presença dos demais.

7.1.2.A Prova Escrita será em língua portuguesa, podendo
ser realizada em outra língua quando o concurso for para ingresso de
docentes responsáveis por disciplinas de língua estrangeira.

7.2.A prova será realizada em folhas de papel pautado ru-
bricadas pelos membros da Comissão examinadora.

7.3.A Prova Escrita deve ser anônima, identificada por nú-
mero ou símbolo, para efeito de avaliação da Comissão Examina-
dora.

7.4.As provas entregues pelos candidatos serão acondicio-
nadas em envelope opaco, lacrado e rubricado pelos membros da
Comissão Examinadora, só podendo ser aberto pela Comissão Exa-
minadora ao se iniciarem os trabalhos de correção e/ou julgamento.

7.5.Os critérios de avaliação da Prova Escrita constarão no
link específico do concurso, no endereço eletrônico de concursos da
UFSJ, devendo ser publicados no mesmo dia da publicação do Edital
de Abertura no DOU.

7.6.A Comissão Examinadora determinará e avisará os can-
didatos o horário e local da divulgação dos resultados, bem como do
início da prova subseqüente.

8.DA PROVA DIDÁTICA
8.1.A Prova Didática será pública com duração mínima de

40 (quarenta) minutos e máxima de 50 (cinquenta) minutos acerca de
um tema, desenvolvido a partir do conteúdo programático, sorteado
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

8.1.1.O material a ser utilizado na prova didática deverá ser
entregue pelos candidatos simultaneamente em local e horário es-
tabelecido pela Comissão Examinadora.

8.1.2.Será facultado à Comissão Examinadora um período de
até 20 (vinte) minutos para arguição do candidato sobre sua Prova
Didática.

8.2.A ordem de realização da Prova Didática será a ordem de
inscrição.

8.3.A Prova Didática terá como objetivo avaliar o candidato
quanto:

8.3.1.Ao domínio do assunto;
8.3.2.Ao planejamento de aula;
8.3.3.À capacidade de comunicação e postura pedagógica.
8.4.A Prova Didática será realizada em sessão pública (ex-

ceto para os candidatos concorrentes) e gravada para efeito de registro
e avaliação.

8.5.O procedimento de gravação da Prova Didática será de
responsabilidade exclusiva da UFSJ, estando o candidato impedido de
efetuar a gravação por meios próprios.

8.6.A gravação ficará disponível durante o concurso público
e por 05 (cinco) anos após a realização do mesmo.

8.7.Serão garantidos ao candidato recursos multimídia ne-
cessários para a realização da Prova Didática.

8.8.Os critérios de avaliação da Prova Didática constarão no
Edital de Abertura.

8.9.A Comissão Examinadora determinará e avisará os can-
didatos o horário e local da divulgação dos resultados, bem como do
início da prova subseqüente, quando houver.

9.DA PROVA DE TÍTULOS
9.1.A documentação comprobatória do currículo Lattes para

prova de títulos deverá ser entregue, exclusivamente pelo candidato,
no segundo dia do concurso no horário e local a serem publicados no
endereço eletrônico juntamente com a homologação dos inscritos.

9.2.A documentação comprobatória deverá vir acompanhada
da Relação de Documentos Entregues para conferência, elaborada
pelo próprio candidato, utilizando os formulários disponíveis no en-
dereço eletrônico de concursos.

9.3.O responsável pelo recebimento da documentação emitirá
para o candidato e para o SECOP declaração de recebimento da
documentação apresentada.

9.4.É dispensada a autenticação prévia dos documentos com-
probatórios do currículo, ficando o candidato responsável pela au-
tenticidade dos documentos e veracidade das informações.

9.5.A escolaridade mínima exigida para exercício do res-
pectivo cargo público sob disputa não constituirá objeto de análise da
prova de títulos, devendo esta ser exigida pela instituição exclu-
sivamente ao tempo da posse.

9.6.Nos casos em que o diploma de pós-graduação ainda não
tenha sido expedido, deverá ser apresentada documentação compro-
batória da homologação da defesa da titulação requerida na última
instância regimentalmente prevista na respectiva instituição de ensino
s u p e r i o r.

9.7.Só serão considerados, para efeito de pontuação, os tí-
tulos efetivamente comprovados.

9.8.É de inteira responsabilidade do candidato a documen-
tação anexada ao currículo para pontuação na Prova de Títulos.

9.9.Receberá nota 0 (zero) o candidato que não entregar os
títulos na forma, no prazo e no local estipulados no Edital de Aber-
tura.

9.10.Os critérios de avaliação da Prova de Títulos constarão
no link específico do concurso, no endereço eletrônico de concursos
da UFSJ, devendo ser publicados no mesmo dia da publicação do
Edital de Abertura no DOU.

9.11.A Comissão Examinadora determinará e avisará os can-
didatos o horário e local da divulgação dos resultados, bem como do
início da prova subseqüente, quando houver.

10.DA DEFESA DO PLANO DE TRABALHO
10.1.O Plano de Trabalho deverá englobar atividades de en-

sino, pesquisa e extensão na área do concurso, direcionado a um
período de 3 (três) anos, e ser elaborado com dimensões entre 3 e 6
páginas, em papel A4, margens 2,5, fonte Arial 12 e espaçamento
1,5.

10.2.A Prova de Defesa do Plano de Trabalho terá duração
de 40 (quarenta) minutos, assim distribuídos:

10.2.1.até 20 (vinte) minutos para apresentação oral;
10.2.2.até 20 (vinte) minutos para arguição da Comissão

Examinadora.
10.3.O Plano de Trabalho, quando for exigido, deverá ser

entregue em 03 (três) vias juntamente com a documentação com-
probatória para a Prova de Títulos.

10.4.A Prova de Defesa do Plano de Trabalho será realizada
em sessão pública (exceto para os candidatos concorrentes) e gravada
para efeito de registro e avaliação.

10.5.A ordem da realização de Defesa do Plano de Trabalho
será a ordem de inscrição.

10.6.O procedimento de gravação da Prova de Defesa do
Plano de Trabalho será de responsabilidade exclusiva da UFSJ, es-
tando o candidato impedido de efetuar a gravação por meios pró-
prios.

10.7.A gravação ficará disponível durante o concurso público
e por 05 (cinco) anos após a realização do mesmo.

10.8.Os critérios de avaliação da Prova de Defesa do Plano
de Trabalho constarão no link específico do concurso, no endereço
eletrônico de concursos da UFSJ, devendo ser publicados no mesmo
dia da publicação do Edital de Abertura no DOU.

10.9.A Comissão Examinadora determinará e avisará os can-
didatos o horário e local da divulgação dos resultados, bem como do
início da prova subseqüente, quando houver.

11.DA PROVA PRÁTICA
11.1.A Prova Prática será pública, terá a duração, prefe-

rencialmente, de 30 (trinta) a 50 (cinquenta) minutos, e constará de
(um recital, apresentação, modelagem, etc.).

11.1.1.O tempo estipulado no item 11.1 poderá ser alterado a
critério da unidade acadêmica e publicado no Edital de Abertura.

11.2.A realização da Prova Prática obedecerá à ordem de
inscrição.
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11.3.O detalhamento da prova prática será objeto do Edital
de Abertura.

11.4.O candidato ficará responsável pelo material a ser usado
durante a Prova Prática.

11.4.1.Opcionalmente, a UFSJ poderá fornecer os materiais
necessários para realização da prova prática.

11.5.A Prova Prática será gravada para efeito de registro e
avaliação.

11.6.O procedimento de gravação da Prova Prática será de
responsabilidade exclusiva da UFSJ, estando o candidato impedido de
efetuar a gravação por meios próprios.

11.7.A gravação ficará disponível durante o concurso público
e por 05 (cinco) anos após a realização do mesmo.

11.8.Os critérios de avaliação da Prova Prática constarão no
link específico do concurso, no endereço eletrônico de concursos da
UFSJ, devendo ser publicados no mesmo dia da publicação do Edital
de Abertura no DOU.

12.DA DEFESA DO MEMORIAL
12.1.A Prova de Defesa de Memorial a duração de até 50

(cinquenta) minutos e compreenderá a exposição oral da produção
intelectual do candidato, sendo o candidato avaliado quanto:

12.1.1.ao nível de conhecimento na área objeto do concur-
so;

12.1.2.à capacidade de inter-relacionamento de ideias e con-
ceitos;

12.1.3.à forma de expressão; e
12.1.4.à adequação da exposição ao tempo previsto.
12.2.Cada membro da Comissão Examinadora terá até 10

(dez) minutos para arguir o candidato, que disporá de tempo idêntico
para sua manifestação.

12.3.O candidato deverá entregar 04 (quatro) vias impressas
do Memorial no dia da defesa.

12.4.A Prova de Defesa de Memorial será realizada em ses-
são pública (exceto para os candidatos concorrentes) e gravada para
efeito de registro e avaliação.

12.5.O procedimento de gravação da Prova de Defesa de
Memorial será de responsabilidade exclusiva da UFSJ, estando o
candidato impedido de efetuar a gravação por meios próprios.

12.6.A gravação ficará disponível durante o concurso público
e por 05 (cinco) anos após a realização do mesmo.

12.7.Os critérios de avaliação da Prova de Defesa do Me-
morial constarão no link específico do concurso, no endereço ele-
trônico de concursos da UFSJ, devendo ser publicados no mesmo dia
da publicação do Edital de Abertura no DOU.

12.8.A Comissão Examinadora determinará e avisará os can-
didatos o horário e o local da divulgação dos resultados da Prova de
Defesa de Memorial.

13.DOS PROCEDIMENTOS NOS DIAS DE REALIZA-
ÇÃO DAS PROVAS

13.1.É de responsabilidade exclusiva do candidato a iden-
tificação correta de seu local de prova e o comparecimento no horário
determinado portando documento original de identificação.

13.2.São considerados documentos de identificação: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Con-
selhos etc.); passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais
do Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão pú-
blico reconhecido por lei como identidade; carteira de trabalho, e
carteira nacional de habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº
9.503/97).

13.3.Não serão aceitos como documentos de identificação:
certidão de nascimento, título eleitoral, carteira nacional de habi-
litação (modelo sem foto), carteira de estudante, carteira funcional
sem valor de identidade, nem documento ilegível, não identificável ou
danificado.

13.4.Por ocasião da realização das provas, o candidato que
não apresentar documento de identificação original será eliminado do
concurso.

13.5.Não será admitido o ingresso de candidato no local de
realização das provas após o horário fixado para o seu início.

13.6.Não será permitida, durante a realização das provas, a
comunicação entre os candidatos.

13.7.Nos dias de realização das provas, não será permitido
ao candidato entrar e/ou permanecer no local do exame com armas ou
aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas ele-
trônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®,
gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou
transmissor de dados e mensagens, bip, notebook, palmtop, walk-
man®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc. O des-
cumprimento da presente instrução implicará eliminação do candi-
dato, caracterizando-se tentativa de fraude.

13.8.Não haverá segunda chamada para as provas. O não
comparecimento a quaisquer das provas implicará eliminação do can-
didato.

13.9.Em hipótese alguma as provas serão aplicadas fora do
local e horário determinados no Edital de Abertura.

13.10.Terá suas provas anuladas e será eliminado do con-
curso o candidato que, durante a realização de qualquer uma das
provas:

13.10.1.usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais
para a sua realização;

13.10.2.for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer das provas;

13.10.3.utilizar-se de equipamentos que não forem expres-
samente permitidos, sendo proibido o uso de telefone celular, gra-
vador, receptor e/ou pagers e/ou qualquer tipo de equipamento ele-
trônico constante do subitem 14.7.

13.10.4.comunicar-se com outro candidato durante a reali-
zação das provas;

13.10.5.faltar com o devido respeito para com quaisquer
membros da equipe de aplicação das provas, as autoridades presentes
e/ou os outros candidatos;

13.10.6.afastar-se da sala de prova, a qualquer tempo, sem
acompanhamento da equipe do concurso;

13.10.7.perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido;

13.10.8.utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos, para
obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do con-
curso público.

13.11.Quando, após as provas, for constatado o uso de qual-
quer meio ilícito por parte do candidato, suas provas serão anuladas e
ele será eliminado do concurso.

13.12.Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tem-
po previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento de
candidato do ambiente de prova.

14.DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO
14.1.O resultado final do concurso será divulgado em local e

horário a ser estabelecido pela Comissão Examinadora.
14.2.A nota final de cada candidato será a média aritmética

simples das notas finais obtidas em todas as provas do concurso,
calculada até a primeira casa decimal, que será arredondada para
cima, apenas se a segunda casa decimal for maior ou igual a 5
(cinco).

14.3.Serão considerados habilitados os candidatos que al-
cançarem, no mínimo, a pontuação final 7,0 (sete) e serão clas-
sificados na ordem decrescente da pontuação final obtida.

15.DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
15.1.A publicação do resultado final do Concurso poderá ser

feita em três listagens contendo, na primeira, a classificação de todos
os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência e negros
quando houver; na segunda, somente os candidatos classificados nas
vagas reservadas a portadores de deficiência e, na terceira, os clas-
sificados nas vagas reservadas a candidatos negros.

15.2.O resultado final do concurso público será homologado,
publicado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço ele-
trônico, no link específico do concurso, com a relação dos candidatos
aprovados no certame, classificados de acordo com o Anexo II do
Decreto 6.944/2009, por ordem de classificação.

15.2.1.Os candidatos não classificados no número máximo
de aprovados de que trata o Anexo II do Decreto 6.944/2009, ainda
que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente desclas-
sificados do concurso público.

16.DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
16.1.No caso de empate, a Comissão Examinadora utilizará,

sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
16.1.1.Será dada preferência ao candidato com idade igual

ou superior a 60 anos, conforme estabelece o art. 27, parágrafo único,
da Lei n. 10.741/2003;

16.1.2.Na hipótese de não haver candidato na condição su-
pracitada, a preferência no caso de empate se dará na seguinte or-
dem:

16.1.2.1.maior média na Prova Escrita;
16.1.2.2.maior média na Prova Didática;
16.1.2.3.maior média na Prova de Defesa de Memorial ou

Defesa de Trabalho Acadêmico Inédito(quando houver);
16.1.2.4.maior média na Prova de Defesa do Plano de Tra-

balho (quando houver);
16.1.2.5.maior idade.
17.DOS RECURSOS
17.1.Após a publicação da homologação do resultado final

no Diário Oficial da União, o candidato que desejar interpor recurso
contra qualquer dos resultados, terá que o fazer no prazo de 10 (dez)
dias mediante preenchimento de formulário próprio, disponível no
endereço eletrônico da Universidade, dirigido ao Reitor, e encami-
nhado ao SECOP, para o endereço informado no Edital de Aber-
tura.

17.1.1.O candidato recorrente deverá ser claro, consistente e
objetivo em seu pleito.

17.1.2.Não será conhecido recurso via fax, tampouco será
conhecido recurso extemporâneo.

17.1.3.Será conhecido recurso entregue por terceiros, desde
que autorizado por procuração simples pelo candidato.

17.2.É facultado ao candidato o direito de vista ao conteúdo
das provas escritas, das gravações das não escritas e das planilhas de
pontuação respectivas, com entrega de cópia da gravação e/ou cópia
da planilha das provas para efeito recursivo.

17.2.1.O candidato que desejar solicitar vista ao conteúdo do
concurso, para fins de recurso, deverá fazê-lo até o segundo dia útil
após divulgação no DOU.

17.2.2.A solicitação de vista/cópia ao conteúdo do concurso
deverá ser feita mediante preenchimento de formulário próprio, dis-
ponível no endereço eletrônico da Universidade encaminhado ao SE-
COP, para o endereço informado no Edital de Abertura.

17.2.3.Poderá ser cobrado do requerente os custos com a
cópia e envio dos documentos solicitados.

17.2.4.O valor do ônus por cópia, quando solicitada ao re-
querente, deverá ser depositado em Conta única do Tesouro a ser
informada no momento da solicitação.

17.2.5.O SECOP terá até 02 (dois) dias úteis para dispo-
nibilizar as cópias requisitadas.

17.3.Realizada a oitiva da Comissão Examinadora e dos de-
mais interessados e concluídos os autos do processo administrativo
assim formado, tem o Reitor até 10 (dez) dias para proferir de-
cisão.

17.4.Em hipótese alguma será conhecido pedido de revisão
do recurso.

17.5.Na hipótese de deferimento de recurso que altere even-
tual classificação de candidato, será publicada a retificação do re-
sultado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço ele-
trônico.

18. DA INVESTIDURA NO CARGO
18.1.A investidura do candidato aprovado no cargo fica con-

dicionada ao seu prévio comparecimento, no prazo determinado pela
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, para entrega
da documentação exigida para a admissão.

18.2.A posse no cargo público dependerá de prévia inspeção
médica oficial, só podendo ser empossado aquele que for julgado apto
física e mentalmente para o exercício do cargo, e da apresentação dos
documentos pessoais exigida por Lei.

18.2.1.A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da data de publicação do Ato de Nomeação no Diário Oficial
da União, tornando-se sem efeito se a mesma não ocorrer no prazo
previsto.

18.2.2.A posse se dará mediante assinatura pelo candidato ou
por seu procurador, legalmente constituído, de Termo de Posse ela-
borado especialmente para esse fim e assinado também pelo Reitor da
UFSJ.

18.2.3.A posse habilita o candidato a entrar em exercício no
cargo para o qual foi concursado. O início do exercício deverá ocorrer
em até 15 (quinze) dias, contados da data da posse.

18.2.4.No ato da posse serão exigidas declaração de ine-
xistência de vínculo em cargo público, considerando as hipóteses
previstas no Art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal
(quando a posse se der em regime de quarenta horas) e Autorização
de Acesso às Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda de
Pessoa Física.

18.3.O candidato que vier a ser nomeado e empossado estará
sujeito ao Regime Jurídico dos Servidores Civis da União, instituído
pela Lei nº 8.112/1990, bem como a Lei nº 12.772/2012, e demais leis
e atos normativos inferiores pátrios que disciplinam a matéria, es-
pecialmente, as legislações internas da UFSJ.

18.4.O não cumprimento das exigências legais, por parte do
candidato, facultará à UFSJ publicar Ato tornando sem efeito a no-
meação do candidato, ou Ato de exoneração na hipótese de o can-
didato ter tomado posse do cargo.

19.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1.O concurso terá validade de 02 (dois) anos, contados da

data de publicação da homologação do resultado no Diário Oficial da
União, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da
Administração.

19.2.As vagas que posteriormente forem destinadas a UFSJ,
no prazo de validade do Concurso e referentes ao cargo/perfil men-
cionado no Edital de Abertura, deverão ser preenchidas de acordo
com a classificação dos candidatos aprovados, que poderão ser lo-
tados em qualquer dos Campi integrantes da estrutura organizacional
da UFSJ, de acordo com as necessidades e interesses desta ins-
tituição.

19.3.Não haverá em hipótese alguma, opção pelo candidato
habilitado, de transferência para o final da relação de aprovados
publicado no Diário Oficial da União.

19.4.Não havendo candidatos inscritos ou aprovados em car-
go(s) do concurso em andamento, a UFSJ poderá aproveitar con-
cursos públicos realizados por outras Instituições Federais de En-
sino.

19.5.Os candidatos habilitados deverão manter atualizados os
seus endereços residencial e eletrônico junto ao SECOP, durante o
prazo de vigência do concurso.

19.6.A convocação do candidato para assumir o cargo será
realizada por comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail,
utilizando-se do endereço do correio eletrônico indicado pelo can-
didato em sua ficha de inscrição, não o desobrigando do dever de
observar os comunicados divulgados no endereço eletrônico.

19.7.Após a publicação da homologação do resultado do
concurso, os candidatos terão o prazo de 60 (sessenta) dias para
retirar, no local indicado no Edital de Abertura para as inscrições, as
cópias dos documentos comprobatórios do Currículo Lattes.

19.7.1.Findo o prazo, as cópias serão descartadas.
19.7.2.Em nenhuma hipótese a UFSJ enviará as cópias via

correio aos candidatos.
19.8.A inscrição do candidato implicará aceitação das nor-

mas do Concurso Público contidas neste edital e em outros editais e
comunicados eventualmente publicados.

19.9.É de inteira responsabilidade de o candidato acompa-
nhar a publicação de todos os editais e comunicados referentes ao
concurso público, bem como a manutenção/atualização de seu correio
eletrônico.

19.10.As despesas decorrentes da participação em todas as
fases e em todos os procedimentos do concurso público correrão a
conta do candidato, que não terá direito a alojamento, alimentação,
transporte e/ou ressarcimento de despesas.

19.11.As ocorrências não previstas neste edital, os casos
omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecor-
rível, pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.

ADRIANA AMORIM DA SILVA
Pró-Reitora

ANEXOS

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO Nº .................
O(a) Senhor(a) __________________, nacionalidade

_________________, estado civil ___________, RG _______, CPF
________, e-mail ________________, residente e domiciliado à
Rua/Av._____________________, nº _____ / Apto. _______, bairro
______________, cidade ___________, estado _______, CEP
________, telefone ( ) _________, celular ( ) _______, vem requerer
sua inscrição como candidato ao Concurso Público de Provas e Tí-
tulos para preenchimento de cargo de Professor XXX, CPD nº
XXXX, na área de XXXX, para a unidade XXXX, da Universidade
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Federal de São João del-Rei, e para tanto faz anexar os seguintes
documentos:

1. Cópia de qualquer documento de identidade válido em
todo o território nacional;

2. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição;
3. Curriculum Vitae no formato da Plataforma Lattes (03

vias).
Candidato portador de deficiência? ________ Se afirmativo,

qual? _________ (quando houver vaga para portador de deficiên-
cia)

Candidato necessita de condições especiais para realização
do concurso? ________ Se afirmativo, qual? _____________

LOCAL E DATA
ASSINATURA DO CANDIDATO
AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO RACIAL
Eu,________________________, portador do documento de

identidade _____________, CPF de nº __________, declaro que sou
negro ou pardo, para o fim específico de atender ao item 5 (cinco) do
Edital de Abertura CPD Nº __________, referente ao cargo de
____________.

Estou ciente de que se for detectada falsidade desta de-
claração, estarei sujeito às penalidades legais, inclusive de eliminação
deste Concurso, em qualquer fase, e de anulação de minha nomeação
(caso tenha sido nomeado (a) e/ou empossado (a)) após procedimento
administrativo regular, em que sejam assegurados o contraditório e a
ampla defesa.

LOCAL E DATA
ASSINATURA DO CANDIDATO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO

CURRÍCULO
Candidato(a):

________________________________________________________
Concurso:

________________________________________________________
Data: ____ / ____ / _____

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SERGIPE

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 6/2016 - UASG 155017

Número do Contrato: 005/2013. Nº Processo: 23113.002653/2012-69.
CONCORRÊNCIA N° 001/2012. CNPJ do Concedente:
15.126.437/0010-34. Concedente: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE
SERGIPE/EBSERH. CNPJ Concessionária: 11.210.625/0001-02.
Concessionária: INGRID RAMOS PETROLA - ME. Objeto: Pror-
rogação do prazo de vigência e reajuste do contrato n° 005/2013/HU-
SE/EBSERH para o período de 28/01/2016 a 27/01/2017, sendo que
o valor mensal a ser pago pela concessionária ao concedente passará
a ser de R$2.240,28, a partir de 28/01/2016. Fundamento Legal: Lei
n° 8.666/93. Vigência: 28/01/2016 a 27/01/2017. Data de Assinatura:
19/01/2016.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE
DO SÃO FRANCISCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2016 - UASG 154421

Nº Processo: 23402002453201538.
PREGÃO SRP Nº 1/2015. Contratante: FUNDACAO UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO -VALE DO SAO FRANCISCO. CNPJ Con-
tratado: 10713114000132. Contratado : SANTAFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE-MOVEIS EIRELI - ME. Objeto: Aquisição de 12
cadeiras tipo presidente, com serviço de assistência técnica, desti-
nadas ao PISF-FLORA Univasf. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93
e suas alterações posteriores e Lei nº 10.520/02. Vigência: 14/01/2016
a 13/01/2017. Valor Total: R$2.867,88. Fonte: 100000000 -
2015NE802143 Fonte: 100000000 - 2015NE802194. Data de As-
sinatura: 14/01/2016.

(SICON - 21/01/2016) 154421-26230-2015NE800029

EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2016 - UASG 154421

Nº Processo: 23402002457201516.
PREGÃO SRP Nº 30/2015. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO -VALE DO SAO FRANCISCO. CNPJ Con-
tratado: 15838111000149. Contratado : M.F. ALMEIDA - ME -Ob-
jeto: Aquisição de 1 gravador de voz digital, com serviço de as-
sistência técnica, destinado ao PISF-FLORA Univasf. Fundamento
Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei nº
10.520/02. Vigência: 14/01/2016 a 13/01/2017. Valor Total:
R$296,87. Fonte: 100000000 - 2015NE802175. Data de Assinatura:
14/01/2016.

(SICON - 21/01/2016) 154421-26230-2015NE800029

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
SECRETARIA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS

E D I TA L
SELEÇÃO - PROFESSOR SUBSTITUTO

O Secretário de Órgãos Colegiados torna público que encontram-se abertas, na Secretaria da Comissão Permanente de Pessoal Docente
(CPPD), da Universidade Federal de Viçosa, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste no Diário Oficial da União, as
inscrições para o processo de seleção para contratação de Professor Substituto, conforme dados abaixo:

E D I TA L
Nº

ÁREA TITULAÇÃO EXIGIDA UNIDADE/
D E P. /

CENTRO

Nº VAGAS

01/2016 Comunicação Graduação em Comunicação Social DCM/CCH
(Processo nº 16881/2015)

01

Local/horário de inscrição: de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h e das 14 às 17h, na Secretaria da Comissão Permanente de Pessoal Docente
- CPPD, Sala 205 - Ed. Arthur da Silva Bernardes - Campus Universitário - 36570-000 - Viçosa - MG. Informações: a) CPPD - tel.(31)3899-
2134; b) ESCRITÓRIOS DA REITORIA - Belo Horizonte: Rua Sergipe, 1.087, 9º andar, Savassi - CEP: 30130-171 - Tel.(31)3227-5233.
Brasília: Av. W3 Norte, Bl. "P" - Ed. Brasília Rádio Center, Sala 2.020 - CEP: 70719-900 - Tels. (61)3328-1107 e 3328-4128.
Taxa de inscrição: R$120,75 (cento e vinte reais e setenta e cinco centavos).
Prazo de validade do concurso: 1 (um) ano, prorrogável por igual período, conforme estabelece o Art. 1º, parágrafo 1º, do Decreto nº 4.175,
de 27 de março de 2002, e o Art. 12 da Portaria nº 450, de 6 de novembro de 2002, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Remuneração inicial: R$2.982,30 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos).

O candidato aprovado que vier a ser contratado sê-lo-á em regime de em regime de 40 (quarenta) horas semanais, sendo sua
remuneração compatível com a titulação comprovada no ato da assinatura do contrato, vedada a equiparação salarial por titulação obtida
posteriormente.

O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos candidatos no site htpp://www.ufv.br; e a cópia das normas do concurso na CPPD
e nos Escritórios da Reitoria.

JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 534/2015 - UASG 154421

Nº Processo: 23402002081201540.
PREGÃO SRP Nº 30/2015. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO -VALE DO SAO FRANCISCO. CNPJ Con-
tratado: 23025061000109. Contratado : LICEQ DO BRASIL - CO-
MERCIO DE -ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME. Objeto: Aquisição
de 1 som mini system, com serviço de assistência técnica, destiando
ao projeto ações educativas em saúde ambiental e huma PROEXT
2015-Univasf. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Lei nº 10.520/02. Vigência: 04/12/2015 a 03/12/2016.
Valor Total: R$621,44. Fonte: 112000000 - 2015NE801858. Data de
Assinatura: 04/12/2015.

(SICON - 21/01/2016) 154421-26230-2015NE800029

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 68/2015 - UASG 154421

Nº Processo: 23402002215201522 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Eventual compra de itens de Material de Consumo Geral e limpeza,
visando suprir demandas dos Colegiados Acadêmicos e Setores Ad-
ministrativos Total de Itens Licitados: 00060. Edital: 22/01/2016 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30. Endereço: Av.jose de Sa Ma-
niçoba S/n Centro-campus Universitário Petrolina Centro - PETRO-
LINA - PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154421-05-
68-2015.

Entrega das Propostas: a partir de 22/01/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/02/2016 às
08h30 n site www.comprasnet.gov.br.

FERNANDO DE BRITO E SILVA FILHO
Pregoeiro

(SIDEC - 21/01/2016) 154421-26230-2015NE800339

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. WASHINGTON
ANTÔNIO DE BARROS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 39/2015 - UASG 154716

Nº Processo: 23402002110201573 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Eventual Aquisição de Nobreaks. Total de Itens Licitados: 00002.
Edital: 22/01/2016 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço:
Av. José de Sá Manicoba,s/n Centro Centro - PETROLINA - PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154716-05-39-2015. En-
trega das Propostas: a partir de 22/01/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/02/2016 às
10h00 n site www.comprasnet.gov.br.

SILEIDE DIAS DAS NEVES
Pregoeira

(SIDEC - 21/01/2016) 154716-26230-2016NE008000

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Convênio nº 750015/2008. Pro-
cesso nº 23400.006968/2008-06.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o ESTADO DO PARANÁ, re-
presentado pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
CNPJ/MF nº 76.416.965/0001-21.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de
vigência, e alteração do cronograma de desembolso do Con-
vênio nº 750015/2008, nos termos do art. 57, § 1º, inciso VI,
c/c o art. 116 da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 365 dias, de 08/01/2016 até 06/01/2017.
Data e Assinaturas: 07/01/2016 - ANTONIO IDILVAN DE LIMA
ALENCAR - Presidente do FNDE, CPF nº 381.675.653-00 e ANA
SERES TRENTO COMIN - Secretária, CPF nº 253.794.029-68.

Espécie: Décimo Termo Aditivo ao Convênio nº 656384/2009. Pro-
cesso nº 23400.005009/2009-46.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora:
153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE CACHOEI-
RINHA/TO, CNPJ/MF nº 25.064.064/0001-87.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência do
Convênio nº 656384/2009, nos termos do art. 57, § 1º, inciso II, c/c
o art. 116 da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 90 dias, de 05/01/2016 até 03/04/2016.

Data e Assinaturas: 04/01/2016 - ANTONIO IDILVAN DE LIMA
ALENCAR - Presidente do FNDE, CPF nº 381.675.653-00 e ERIS-
VALDO RESPLANDES DE ARAÚJO - Prefeito, CPF nº
984.622.291-20.

Espécie: Nono Termo Aditivo ao Convênio nº 658714/2009. Processo
nº 23400.013630/2009-83.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO MARA-
NHÃO/MA, CNPJ/MF nº 01.612.347/0001-58.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência, e
alteração do cronograma de desembolso do Convênio nº 658714/2009,
nos termos do art. 57, § 1º, inciso II, c/c o art. 116 da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 180 dias, de 05/01/2016 até 02/07/2016.
Data e Assinaturas: 04/01/2016 - ANTONIO IDILVAN DE LIMA
ALENCAR - Presidente do FNDE, CPF nº 381.675.653-00 e ORIAS
DE OLIVEIRA MENDES - Prefeito, CPF nº 689.510.353-87.

Espécie: Nono Termo Aditivo ao Convênio nº 702239/2010. Processo
nº 23400.014773/2009-11.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEI-
RA/CE, CNPJ/MF nº 07.609.621/0001-16.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência do
Convênio nº 702239/2010, nos termos do art. 57, § 1º, inciso II, c/c
o art. 116 da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 90 dias, de 08/01/2016 até 06/04/2016.
Data e Assinaturas: 07/01/2016 - ANTONIO IDILVAN DE LIMA
ALENCAR - Presidente do FNDE, CPF nº 381.675.653-00 e GUS-
TAVO AUGUSTO LIMA BISNETO - Prefeito, CPF nº 059.617.003-
30.


