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3 - O processo Seletivo, de acordo com a Lei nº 8.745/93 (artigo 4º,
inciso II), terá validade de 12 (meses).
4 - O regime de trabalho será de 40 (quarenta) ou 20 (vinte) horas
semanais, de acordo com o estabelecido neste edital.
4 - A remuneração será fixada com base no valor dos vencimentos da
carreira, observados o regime de trabalho contratado e a titulação.
5 - A contratação visa atender à área com carência de docente do
quadro permanente, por motivo de afastamento para estudos de pós-
graduação, licenças, exoneração ou aposentadoria e nos casos onde se
verifica a vacância, bem como suprir demandas decorrentes da ex-
pansão das instituições federais de ensino, respeitados os limites e as
condições fixados em ato conjunto dos Ministérios do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Educação.
6 - Na área ou disciplina que já existirem profissionais concursados
ou classificados, aptos para serem contratados, tornar-se-á desne-
cessária a realização de um novo processo seletivo durante a validade
deste certame.
7 - As inscrições serão feitas no período de 04 a 06 de setembro de
2012; o processo seletivo realizar-se-á nos dias 10 a 12 de setembro
de 2012, ficando os inscritos obrigados ao pagamento de taxa no
valor de R$ 13,00 (treze reais), referente à taxa de inscrição, con-
forme os seguintes dados: BANCO DO BRASIL - TRANSFERÊN-
CIA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - PARA CONTA ÚNICA DO
TESOURO NACIONAL / Código Identificador 1 (UG/Gestão/Có-
digo de Receita)= informar a sequência 1531031523428883-7 / Có-
digo Identificador 2= informar o CPF/CNPJ do candidato. Nos casos
de candidatos estrangeiros, o Código Identificador 2 = Nº do Pas-
saporte do candidato.
8 - As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, na Secretaria da
Unidade de Lotação correspondente, de acordo com cada horário de
funcionamento a ser confirmado com a mesma, de forma presencial
ou através de procuração autenticada em cartório, não sendo per-
mitido, em hipótese alguma, o recebimento de inscrições via postal
ou enviadas por meio eletrônico.
9 - No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia
dos seguintes documentos:
a) Documentos de identificação - RG, CPF e Título de Eleitor. No
caso de candidatos estrangeiros, deverão apresentar o passaporte.
b) Requerimento de Inscrição devidamente preenchido, disponível na
página eletrônica da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN
( w w w. p r o g e s p . u f r n . b r ) ;
c) Recibo de pagamento da taxa de inscrição;
d) Documentos comprobatórios de que atende aos requisitos exigidos
em Edital (Diploma de Graduação e/ou Diploma de Pós-Graduação)
ou documento que comprove estar em fase de obtenção dos mesmos.
No caso de candidatos estrangeiros, os documentos deverão ser de-
vidamente traduzidos e revalidados;
e) Curriculum Vitae ou Lattes, devidamente comprovado;
f) Documento que comprove quitação com as obrigações eleitorais;
g) Documento que ateste a quitação com as obrigações militares, no
caso dos candidatos do sexo masculino.
10 - As cópias dos documentos entregues deverão ser autenticadas no
ato da inscrição, pelo responsável no recebimento da documenta-
ção;
11 - Não deverá ser contratado o candidato que for servidor da
Administração Pública Direta ou Indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, bem como empregado ou ser-
vidor de suas subsidiárias e controladas, salvo nos casos previstos no
inciso XVI, letras "a", "b" e "c" do artigo 37 da Constituição Federal
e com a comprovação formal de compatibilidade de horário;
12 - Não poderá ser contratado o candidato integrante das carreiras de
magistério das Instituições Federais de Ensino, de acordo com a Lei
nº 8.745/93 (artigo 6º, § 1º, inciso I);
13 - Os candidatos aprovados no processo seletivo regido por este
Edital poderão ser aproveitados por outros órgãos da administração
pública federal, respeitados os interesses da UFRN e a ordem de
classificação.
14 - As normas do Processo Seletivo para Professor Substituto/Tem-
porário da UFRN estão disciplinadas na Resolução nº 058/2007-
CONSEPE, disponível na página eletrônica da Pró-Reitoria de Gestão
de Pessoas (www.prh.ufrn.br);
15 - As demais informações e o programa da seleção encontram-se à
disposição dos interessados na Secretaria da respectiva Unidade de
Lotação e na página eletrônica da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
( w w w. p r h . u f r n . b r ) .

MIRIAN DANTAS DOS SANTOS
Pró-Reitora

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 123/2012 - UASG 153114

Nº Processo: 23078018170/12-50.
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Mobiliário para a Ouvidoria
Gabinete do Reitor e Departamento de Informações e Planejamento
Institucionais da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração -
PROPLAN/DIPI da UFRGS. Total de Itens Licitados: 00019 . Edital:
04/09/2012 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Av.pau-
lo Gama, 110 - 5.andar - Delit Farroupilha - PORTO ALEGRE - RS
. Entrega das Propostas: a partir de 04/09/2012 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 17/09/2012 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: Esclare-
cimentos técnicos contatar com requisitante: Ouvidoria: Sra. Helena
Petersen pelo telefone 3308.4944. E-mail: helena.petersen@ufrgs.br
PROPLAN/DIPI: Sr. Sérgio Alexandre Korndörfer pelo telefone
3308-3670. E-mail: kf@ufrgs.br

JOSE JOAO MARIA DE AZEVEDO
Diretor Delit

(SIDEC - 03/09/2012) 153114-15235-2012NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 767833/2011. Convenentes: Concedente : UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Unidade Gestora:
153115, Gestão: 15236. Convenente : FUNDACAO COORDENA-
CAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOL, CNPJ nº
72.060.999/0001-75. Apoio à realização do Circuito Nacional de
Ciência e Tecnologia, sob o tema ?A ciência não está de braços
cruzados. E você??.. Valor Total: R$ 100.000,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 4744, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33903, Num
Empenho: 2011NE801541. Crédito Orçamentário: PTRES: 4744,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33903, Num Empenho:
2011NE801542. Vigência: 31/08/2012 a 31/12/2012. Data de As-
sinatura: 31/08/2012. Signatários: Concedente : CARLOS ANTONIO
LEVI DA CONCEICAO, CPF nº 380.078.517-04, Convenente : SE-
GEN FARID ESTEFEN, CPF nº 135.786.856-15.

(SICONV(PORTAL) - 03/09/2012)

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Atas de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 10/2012.
Objeto: registro de preços para eventual aquisição de gêneros ali-
mentícios para atender às necessidades do(a) Escola de Educação
Infantil, Alojamento Estudantil, Almoxarifado Central e do Instituto
de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Data da Assinatura: 04/09/2012.
Validade das Atas: 12 meses, compreendendo o seguinte período:
04/09/2012 a 03/09/2013. Ata nº 43/2012: Fornecedor: NETOPAN
IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME, CNPJ:
01.529.978/0001-08, Valor Global: R$ 1.517,00. Ata nº 44/2012: For-
necedor: RIO FOOD COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS
LTDA ME, CNPJ 03.077.654/0001-01, Valor Global: R$ 134.465,50.
Ata nº 45/2012: Fornecedor: RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.057.706/0001-
03, Valor Global: R$ 317.531,34. Ata nº 46/2012: Fornecedor: GUA-
RAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ
10.910.334/0001-56, Valor Global: R$ 2.717,55. Ata nº 47/2012: For-
necedor: MICRON GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ
11.517.200/0001-32, Valor Global: R$ 78.468,60. Ata nº 48/2012:
Fornecedor: SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS
E LEGUMES LTDA, CNPJ 40.326.381/0001-18, Valor Global: R$
282.406,82. Ata nº 49/2012: Fornecedor: RUMO DA LUA ALI-
MENTOS LTDA, CNPJ 42.425.389/0001-67, Valor Global: R$
175.250,54. Ata nº 50/2012: Fornecedor: FICA BEM ALIMENTOS
LTDA, CNPJ 72.388.465/0001-72, Valor Global: R$ 11.765,45. As
Atas de Registro de Preços poderão ser consultadas em sua integra no
sitio www.pr6.ufrj.br.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2012 ao Convênio Nº
764773/2011. Convenentes: Concedente : UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO RIO DE JANEIRO, Unidade Gestora: 153115, Gestão:
15236. Convenente : FUNDACAO COORDENACAO DE PROJE-
TOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOL, CNPJ nº
72.060.999/0001-75. Prorrogação de vigência.. Valor Total: R$
115.000,00, Vigência: 16/12/2011 a 31/12/2012. Data de Assinatura:
28/08/2012. Signatários: Concedente : CARLOS ANTONIO LEVI
DA CONCEICAO, CPF nº 380.078.517-04, Convenente : SEGEN
FARID ESTEFEN, CPF nº 135.786.856-15.

(SICONV(PORTAL) - 03/09/2012)

EDITAL Nº 185, DE 3 DE SETEMBRO DE 2012
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR

SUBSTITUTO PARA O COLÉGIO
DE APLICAÇÃO

O Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições, torna público que estarão abertas as inscrições
para o Processo Seletivo para provimento de vaga de Professor Subs-
tituto nos termos da Lei nº. 8.745 de 09 de dezembro de 1993.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.
1.1- Este processo seletivo será regido pelo presente Edital e

sua operacionalização caberá à respectiva Unidade da Universidade
Federal do Rio de Janeiro para a qual a vaga foi alocada.

1.2 - O presente processo seletivo visa ao provimento do
número de vagas definido no Anexo I deste Edital, ressalvada a
possibilidade de mudanças durante o seu prazo de validade, de acordo
com as necessidades da UFRJ.

1.3 - O presente Edital contém os seguintes anexos:
Anexo I - Quadro de Vagas/Unidade e Jornada de Trabalho,

bem como o respectivo Período de Contratação.
Anexo II - Período e Locais de Inscrição.
2. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO TEM-

PORÁRIA.
2.1 - O candidato deverá atender, cumulativamente, para a

contratação temporária, aos seguintes requisitos:
a) ser aprovado e classificado no processo seletivo;
b) não possuir contrato nos termos da Lei nº. 8.745/93, com

exclusão inferior a vinte e quatro meses;
c) não ser ocupante de cargo efetivo da carreira do ma-

gistério, de que trata a Lei nº. 7.596/87;
d) se servidor de nível superior da administração direta ou

indireta da União, dos Estados e dos Municípios, bem como em-
pregados de suas subsidiárias ou controladas, comprovar formalmente
a compatibilidade de horários;

e) ser brasileiro ou estrangeiro portador do visto perma-
nente;

f) ter idade mínima de 18 anos completos;
g) gozar dos direitos políticos;
h) estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
i) ser portador de habilitação em curso de licenciatura plena

para a disciplina posta em seleção.
2.2 - É proibida a recontratação do professor substituto com

base na Lei 8.745/93 antes de transcorridos 24 (vinte e quatro) meses
do encerramento do último vínculo, independente da duração do vín-
culo anterior.

3 - DA INSCRIÇÃO.
3.1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e

na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital,
em relação às quais não poderá alegar o desconhecimento.

3.2 - Os interessados poderão obter maiores informações
sobre o concurso nas Unidades responsáveis pelas vagas.

3.3 - Os interessados deverão formalizar a inscrição me-
diante requerimento ao Diretor da Unidade responsável pela vaga -
endereço no Anexo II deste Edital - indicando o setor em que pre-
tendem concorrer, acompanhado da seguinte documentação:

a) Documentação pessoal. Documento de Identidade e CPF.
b) Curriculum Vitae documentado.
3.4 - As inscrições estarão abertas no período fixado no

Anexo II deste Edital. Caso não haja candidatos inscritos nesse pe-
ríodo, o prazo ficará automaticamente prorrogado por igual período.

3.5- Será permitida a inscrição por procuração específica
individual com firma reconhecida por autenticidade, acompanhada de
cópias dos documentos de identidade do candidato e do procurador,
devidamente autenticadas. A procuração e as fotocópias dos docu-
mentos deverão ser anexadas ao Requerimento de Inscrição.

3.6 - O candidato inscrito, por procuração, assume total res-
ponsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, ar-
cando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante
no preenchimento do Requerimento de Inscrição.

3.7 - É vedada a inscrição condicional.
4 - DA REMUNERAÇÃO.
4.1 - A remuneração do professor substituto será composta

do vencimento básico, nível I (um), da classe para a qual o contratado
possua a qualificação requerida (graduação, mestrado ou doutorado),
seguindo as mesmas categorias vigentes para professor do quadro
efetivo (Auxiliar, Assistente ou Adjunto).

4.1.1 - Os candidatos que tiverem titulação superior à exigida
neste processo seletivo devem apresentar o diploma ou a declaração
de obtenção do grau de Mestre ou Doutor expedido por Instituição de
Ensino Superior credenciada ou por universidade estrangeira desde
que reconhecido ou revalidado.

5 - DA SELEÇÃO.
5.1 - A seleção será conduzida por uma banca de 03 (três)

professores indicados pelo Departamento e se constituirá das seguin-
tes etapas:

a) análise do Curriculum Vitae (de caráter eliminatório).
b) Prova escrita, prova prática e/ou prova didática, a critério

do Departamento, segundo as particularidades de cada área de co-
nhecimento, a ser divulgado ao candidato no ato de inscrição.

5.2 - Na análise de currículo serão considerados os seguintes
itens: escolaridade; experiência no magistério do ensino superior e
médio; outras experiências no campo da educação; pertinência do
currículo à vaga; disponibilidade de horário e titulação.

5.3 - O(s) programa(s) da(s) prova(s) será(ão) elaborado(s)
pelos respectivos departamentos e divulgado(s) ao candidato no ato
da inscrição.

6 - DA CONTRATAÇÃO.
6.1 - Após a publicação do resultado final no Diário Oficial

da União, o Conselho de Ensino de Graduação definirá a data de
início do contrato.
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6.2 - O contrato poderá ser prorrogado, uma única vez, por
mais um ano, desde que o prazo total não exceda 24 (vinte e quatro)
meses.

6.3 - A extinção do contrato de professor substituto se dará,
sem direito a indenizações, pelo término do prazo contratual ou por
iniciativa do contratado, comunicada com antecedência mínima de
trinta dias.

6.4 - No ato da contratação o candidato deverá apresentar
cópia autenticada do Diploma de Graduação, devidamente registrado
e reconhecido pelo MEC - no caso de curso superior realizado no
Brasil - segundo a área de formação exigida pelo Departamento. No
caso de títulos obtidos no Exterior, anexar cópia autenticada do título
já revalidado. O não cumprimento desta exigência implica na ime-
diata eliminação do candidato.

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
7.1 - O resultado final do processo seletivo, homologado pela

Unidade, será publicado no Diário Oficial da União por ordem de
classificação.

7.2 - O provimento das vagas obedecerá ao número de vagas
definido no Anexo I deste Edital, à ordem de classificação, ao prazo
de validade do concurso, às normas legais pertinentes e às regras
deste Edital.

7.3 - Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofer-
tadas, serão mantidos em cadastro durante o prazo de validade do
concurso e poderão ser contratados em função da disponibilidade de
vagas.

7.4 - A validade do concurso esgotar-se-á 12 (doze) meses
após a data da publicação da homologação do resultado no Diário
Oficial da União.

7.5 - Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação, valendo para tal fim a homologação
do resultado final do concurso publicada no Diário Oficial da
União.

7.6 - As ocorrências não previstas neste Edital serão re-
solvidas pela Pró-Reitoria de Graduação da UFRJ.

7.7 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente
Edital, é competente o Foro da Justiça Federal na cidade do Rio de
Janeiro.

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2012.

CARLOS ANTÔNIO LEVI DA CONCEIÇÃO

ANEXO I

Quadro de Vagas/Jornada de Trabalho/Prazo de Contrata-
ção.

Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH)
Jornada de Trabalho: 40h Prazo de Contratação: Até

31/12/2012.

Unidade Setores Curriculares Va g a s
Colégio de Aplicação Matemática 01 (uma)

Anexo II

Período e Local de Inscrição para todas as vagas do Anexo I.
Período de inscrição: 04, 05 e 06 de setembro de 2012.
Local.

Colégio de Aplicação Rua J.J. Seabra,
s/nº
Lagoa - Rio de
Janeiro - CEP
22.470 - 130

Informações na
Secretaria do Co-
légio das 10:00h
às 15:00

Tel. (0xx21) 2511-5382
2294-6597

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA

EDITAL No- 186, DE 3 DE SETEMBRO DE 2012
SELEÇÃO AO CURSO DE MESTRADO

ACADÊMICO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM SAÚDE COLETIVA

O Diretor do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC)
e o Diretor da Faculdade de Medicina, pelo presente edital, co-
municam a abertura de inscrições para a seleção destinada ao pro-
vimento de vagas para o Curso de Mestrado Acadêmico em Saúde
Coletivo turma 2013.

O curso terá a duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses,
em REGIME DE TEMPO INTEGRAL. Destina-se a profissionais
graduados na área de saúde e afins.

DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições poderão ser efetuadas no período com-

preendido entre os dias 24 de setembro a 05 de outubro de 2012,
excetuando-se sábados, domingos e feriados, no horário de 09:00 às
16:00 horas, na Secretaria Acadêmica do PPGSC/IESC (sito na Praça
Jorge Machado Moreira, 100. Cidade Universitária - Ilha do Fundão,
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 21.941-598), ou por correio expresso (ex-
clusivamente por SEDEX), postado até 05 de outubro de 2012. Maio-
res informações pelo telefone (0XX)-21-2598-9274 ou no site
h t t p : / / w w w. i e s c . u f r j . b r / p o s g r a d u a c a o

1.2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar:
Comprovante do depósito bancário referente ao pagamento

da taxa de inscrição;
Carteira de identidade (original e cópia ou cópia autenti-

cada);
Diploma de graduação ou equivalente (original e cópia ou

cópia autenticada) ou declaração institucional de previsão de colação
de grau até 31 de janeiro de 2013.

Histórico escolar da graduação (original e cópia ou cópia
autenticada);

2 (dois) retratos 3x4;
Curriculum vitae (obrigatoriamente depositado no sistema

LATTES - www.lattes.cnpq.br) com documentos comprobatórios (ori-
ginal e cópia ou cópia autenticada).

1.3. A taxa de inscrição a que se refere o item anterior é de
R$ 100,00 (cem reais) e deverá ser paga em qualquer agência do
Banco do Brasil, conta nº 170500-8, agência 4201-3, CODIGO DEN-
TIFICADOR 1: 15311515236.2888-37; CODIGO IDENTIFICADOR
2: CPF do Candidato. Correntistas do Banco do Brasil podem fazer
Transferência para conta única do Tesouro com o CODIGO DEN-
TIFICADOR 1: 15311515236.2888-37; CODIGO IDENTIFICADOR
2: CPF do Candidato, pelo Bankline.

2. DAS VAGAS
O número de vagas alocadas neste edital, distribuídas pelas

linhas de pesquisa, estará disponibilizado no site
http://www.iesc.ufrj.br/posgraduacao do Instituto de Estudos de Saúde
Coletiva.

Ao se inscrever, o candidato deverá optar por uma das linhas
de pesquisa abaixo listadas. No caso da linha de pesquisa "História,
Representações e Fundamentos Conceituais em Saúde", a opção será
também por uma de suas áreas temáticas.

Linhas de pesquisa:
- Indicadores de Exposição e Efeitos dos Poluentes Am-

bientais e Ocupacionais.
- Desenvolvimento de Métodos Estatísticos, Epidemiológicos

e Computacionais em Saúde.
- Tendências e Determinantes das Doenças Transmissíveis.
- Tendências e Determinantes das Doenças não-Transmis-

síveis.
- Saúde Mental e Violências.
- Abordagens Sociológicas dos Processos Saúde-Doença.
- História, Representações e Fundamentos Conceituais em

Saúde.
- Epidemiologia e Políticas de Saúde.
- Políticas e Economia de Saúde.
Os candidatos aprovados e matriculados deverão desenvolver

suas dissertações de mestrado dentro da linha de pesquisa e, quando
for o caso, da área temática para a qual se inscreveram.

3. DAS PROVAS E CALENDÁRIO
As provas serão realizadas em locais a serem designados

pela Secretaria Acadêmica do PPGSC/IESC e informados no site
h t t p : / / w w w. i e s c . u f r j . b r / p o s g r a d u a c a o

3.1. O concurso constará de 3 (três) etapas, a saber:
1a etapa: Eliminatória
- Prova de compreensão de texto em língua estrangeira, a ser

realizada no dia 25 de outubro de 2012, no horário das 9 horas às 12
horas. A prova será aplicada pela TESE-PRIME, não sendo permitido
o uso de dicionário. A prova avaliará a compreensão da língua in-
glesa.

Divulgação do resultado da primeira etapa:
Data: 13 de novembro de 2012 (a partir das 14h)
Local: Secretaria Acadêmica do Programa de Pós-graduação

em Saúde Coletiva/IESC e site do IESC http://www.iesc.ufrj.br/pos-
graduacao

2a etapa: Eliminatória e Classificatória (peso 7)
- Prova escrita com metade das questões gerais de Saúde

Coletiva e as demais, relacionadas à linha de pesquisa e, quando for
o caso, à área temática escolhida pelo candidato. A prova será rea-
lizada no dia 22 de novembro de 2012, no horário das 9 horas às 13
horas. O programa e a bibliografia recomendada para esta prova
estarão disponíveis no momento da inscrição, podendo ser obtidos na
Secretaria Acadêmica do PPGSC/IESC ou no site
h t t p : / / w w w. i e s c . u f r j . b r / p o s g r a d u a c a o

Divulgação do resultado da segunda etapa:
Data:29 de novembro de 2012 (a partir das 14h)
Local: Secretaria Acadêmica do PPGSC/IESC e site do IESC

h t t p : / / w w w. i e s c . u f r j . b r / p o s g r a d u a c a o
30 de NOVEMBRO de 2012 - PRAZO PARA RECURSOS

até as 12:00hs
03 de DEZEMBRO de 2012 - RESULTADO DOS RECUR-

SOS (após as 16:00hs)
3a etapa: Classificatória (peso 3)
- Avaliação do curriculum vitae e entrevista.
Data: 5, 6 e 7 de dezembro de 2012.
Divulgação do resultado final:
Data: 10 de dezembro de 2012 (a partir das 14h)
Local: Secretaria Acadêmica do PPGSC/IESC e site do IESC

h t t p : / / w w w. i e s c . u f r j . b r / p o s g r a d u a c a o
Aconselha-se que os candidatos cheguem com a devida an-

tecedência ao local das provas, dado que não haverá qualquer to-
lerância com atrasos.

Serão considerados eliminados os candidatos que não ob-
tiverem a nota mínima 7,0 (sete) nas provas de caráter eliminatório.

Os candidatos aprovados serão classificados segundo a mé-
dia final, em ordem decrescente, preenchendo as vagas especificadas
para cada linha de pesquisa ou área temática, de acordo com o item
2 (dois) deste Edital.

4. DA MATRÍCULA
4.1. Terão direito à matrícula os candidatos classificados até

o limite de vagas oferecidas pela linha de pesquisa e, quando for o
caso, área temática escolhida pelo candidato, conforme discriminado
no presente edital.

4.2. Para ter direito à matrícula, o candidato classificado que
se encontre em fase de conclusão de curso de graduação deverá
apresentar o diploma ou um documento comprobatório de término do
curso de graduação.

4.3. A matrícula dos candidatos classificados para o Curso de
Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva será realizada em período a
ser determinado pelas autoridades universitárias competentes.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Será eliminado o candidato que faltar a qualquer uma

das etapas do concurso, não realizar a matrícula no período esta-
belecido ou não apresentar a documentação exigida no ato da ma-
trícula.

5.2. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada
para qualquer das etapas do concurso.

5.3. A taxa de inscrição no concurso não será devolvida em
nenhuma circunstância.

5.4. A comissão de seleção convocará tantos candidatos
aprovados quanto forem necessários para o preenchimento das vagas
remanescentes até 15 (quinze) dias após o início do curso.

5.5. O Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva não
garante a concessão de bolsas de estudo aos aprovados.

5.6. Os candidatos não selecionados terão 60 (sessenta) dias
para retirar seus documentos. Após este prazo, os mesmos serão
inutilizados.

5.7. A inscrição nesta seleção expressa a concordância do
candidato com os termos do presente Edital

5.8. A documentação necessária para seleção de alunos es-
trangeiros estão disponíveis no site http://www.iesc.ufrj.br/posgradua-
cao/menu/sobre

MARIO VIANNA VETTORE
Coordenador do Programa de Pós-Graduação

em Saúde Coletiva

INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA
MARTAGÃO GESTEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2012 - UASG 153150

Nº Processo: 23079044063201104 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Exame de eletroencefalograma à beira do
leito para diagnóstico de estado de mal convulsivo e/ou morte en-
cefálica Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/09/2012 de 09h00
às 12h00 e de 13h às 15h00 . Endereço: Rua Bruno Lobo, 50 . Cidade
Universitária - Ilha do Fundão - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das
Propostas: a partir de 05/09/2012 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br. . Abertura das Propostas: 18/09/2012 às 10h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

FRANCISCO AERTON AVELINO DE
OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 03/09/2012) 153150-15236-2012NE800063
(Dias: 3, 4 e 5/9/2012)

RETIFICAÇÃO

Na Dispensa de Licitação Nº 86/2012 publicada no DOU de
09/07/2012, Seção 3, Pág. 56 , Onde se lê: Declaração de Dispensa
em 27/06/2012. MARIA EFIGENIA HENRIQUES MOUTINHO.
Chefe do Serviço de Licitações e Contratos. Leia-se: Declaração de
Dispensa em 27/06/2012.MARIA EFIGENIA HENRIQUES MOU-
TINHO. Chef. do Serviço de Licitações e Contratos.

(SIDEC - 03/09/2012) 153152-15236-2012NE800614

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 9/2012

Comunico o resultado do julgamento das propostas de preços
da Concorrência 09/2012. As empresas CAMARA COSTA ENGE-
NHARIA INTEGRADA E PROJETOS e CONSTRUTORA FADO
LOPES LTDA foram classificadas. A empresa RWZ COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA foi desclassificada com base no item 10.3.8 do
edital, por não apresentar detalhamento dos encargos sociais. A em-
presa GABARIT CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA foi des-
classificada com base nos itens 6.1.3.1 e 10.3.8 do edital, por não
apresentar composição de custos unitários e detalhamento dos en-
cargos sociais.

ARACÉLI CRISTINA DE SOUSA FERREIRA
Pró-Reitora

(SIDEC - 03/09/2012) 153115-15236-2012NE800134




