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, da Lei no- 8.745/93 e o Edital no- 012/2012-PROGESP; ASSINAM
- Pela CONTRATANTE, Solange Álvares dos Santos e pelo(a) CON-
TRATADO(a) RENATA MARIA ALVES COUTINHO.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2012 - UASG 153114

Número do Contrato: 88/2012.
No- Processo: 23078002188/12-76.
PREGÃO SISPP No- 26/2012 Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO RIO GRANDEDO SUL. CNPJ Contratado:
78533312000158. Contratado : PLANSUL PLANEJAMENTO E
CONSULTORIALTDA. Objeto: Acresce o contrato em R$2.779,13
(3,35%do valor inicialmente contratado). O valor do contrato passa a
ser de R$ 85.593,60 - mensal. Fundamento Legal: 8.666/93 . Valor
Total: R$1.027.123,20. Fonte: 112000000 - 2012NE802229. Data de
Assinatura: 01/06/2012.

(SICON - 01/06/2012) 153114-15235-2012NE800001

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO No- 18/2012

Empresas Vencedoras:Exito Montagens & Comercio
Lda,R$91.200,00;L.B.Moreno-EPP,R$79.553,20;Janete Pinto-
EPP,R$20.883,20;Airton Pontes Pacheco-ME,R$48.000,00;Reis Offi-
ce Products Comercial Ltda,R$72.510,60.

(SIDEC - 01/06/2012) 153114-15235-2012NE800001

PREGÃO No- 59/2012

Empresas Vencedoras:Bruno Vaz Rodri-
gues,R$30.065,18;Cancelli Serviços Ltda,R$4.400,00.

JOSE JOAO MARIA DE AZEVEDO
Presidente da CPL

(SIDEC - 01/06/2012) 153114-15235-2012NE800001

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA

EDITAL No- 9/2012
SELEÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

A Incubadora Empresarial do Centro de Biotecnologia da
UFRGS- IE-CBiot/UFRGS, lança Edital para seleção de empreen-
dimentos para processo de pré-incubação na área de biotecnologia. O
Edital ficará aberto de 05 de julho a 20 de agosto de 2012 e encontra-
se na página da incubadora www.cbiot.ufrgs.br. Informações adicio-
nais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico: incubado-
r a @ c b i o t . u f rg s . b r.

MARILENE VAISTEIN
Coordenadora do Projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Proc. 23079.017943/2011-35
Espécie: Convênio Geral de Cooperação Acadêmica e Intercâmbio
Técnico, Cientifico e Cultural entre a Universidade Federal do Rio de
Janeiro - UFRJ e a Universidade Federal de Uberlândia - UFU.
Objeto: O presente convênio tem por objeto o intercâmbio de co-
nhecimentos técnicos, científicos e culturais; atividades técnicas e de
pesquisa.
Data de assinatura: 29 de Fevereiro de 2012.
Vigência: 05 (cinco) anos.
Assinaram o Convênio: pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
o Chefe de Gabinete do Reitor Prof. Marcelo Land, pela Universidade
Federal de Uberlândia, o Reitor Prof. Alfredo Júlio Fernandes Neto.

Proc. 23079.030077/2011-40
Espécie: Convênio Geral de Cooperação Acadêmica e Intercâmbio
Técnico, Cientifico e Cultural entre a Universidade Federal do Rio de
Janeiro - UFRJ e o Museu Paraense Emilio Goeldi.
Objeto: O presente convênio tem por objeto o intercâmbio de pessoal
docente, discente e técnico-administrativo; atividades de ensino, pes-
quisa e extensão.
Data de assinatura: 18 de Abril de 2012.
Vigência: 05 (cinco) anos.
Assinaram o Convênio: pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
o Chefe de Gabinete do Reitor Prof. Marcelo Land, pelo Museu
Paraense Emilio Goeldi, o Diretor Nilson Gabas Junior.

Proc. 23079.030078/2011-03
Espécie: Convênio Específico de Cooperação Acadêmica e Inter-
câmbio Técnico, Cientifico e Cultural entre a Universidade Federal
do Rio de Janeiro - UFRJ, através do Instituto de Pesquisa e Pla-
nejamento Urbano e Regional - IPPUR e a Universidade Nacional de
Quilmes, Argentina.
Objeto: O presente convênio tem por objeto o intercâmbio de pessoal
docente, discente e técnico-administrativo; atividades de ensino, pes-
quisa e extensão; o desenvolvimento de estudos e pesquisas, bem
como a promoção de eventos científicos; publicações no campo dos
estudos e do planejamento urbano e regional; o desenvolvimento de

atividades de pesquisa e a cooperação no âmbito da Rede de Ob-
servatórios de Conflitos Urbanos, coordenadas pelo Laboratório Es-
tado, Trabalho, Território e Natureza do IPPUR/UFRJ, doravante de-
signado ETTERN/IPPUR/UFRJ.
Data de assinatura: 29 de Fevereiro de 2012.
Vigência: 05 (cinco) anos.
Assinaram o Convênio: pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
o Chefe de Gabinete do Reitor Prof. Marcelo Land, pela Universidade
Nacional de Quilmes, o Reitor Gustavo Lugones.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No- 234/2012 -
UASG 153115

No- Processo: 23079052727201118. Objeto: Rotor de ângulo fixo.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24o- , Inciso
XXI da Lei no- 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Compra de equi-
pamento para desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica
financiada pela CAPES. Declaração de Dispensa em 01/06/2012.
CARLOS RANGEL RODRIGUES. Ordenador de Despesa. Ratifi-
cação em 01/06/2012. CARLOS ANTONIO LEVI DA CONCEI-
CAO. Reitor. Valor Global: R$ 19.065,00. CNPJ CONTRATADA:
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA.

(SIDEC - 01/06/2012) 153115-15236-2012NE800134

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No- 238/2012 -
UASG 153115

No- Processo: 23079052847201170. Objeto: Microscópio e Leitora de
Microplacas. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art.
24 o- , Inciso XXI da Lei no- 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Para
desenvolvimento de pesquisa dcientífica e tecnológica financiada pela
CAPES. Declaração de Dispensa em 01/06/2012. CARLOS RAN-
GEL RODRIGUES. Ordenador de Despesas. Ratificação em
01/06/2012. CARLOS ANTONIO LEVI DA CONCEICAO. Reitor.
Valor Global: R$ 179.406,40. CNPJ CONTRATADA:
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA.

(SIDEC - 01/06/2012) 153115-15236-2012NE800134

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No-

237/2012 - UASG 153115

No- Processo: 016972/2012-89. Objeto: Contratação de empresa para
realização de Workshop. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 25o- , Inciso II da Lei no- 8.666 de 21/06/1993. Jus-
tificativa: Notória especialização da empresa, conforme consta nos
autos. Declaração de Inexigibilidade em 01/06/2012. CARLOS RAN-
GEL RODRIGUES. Pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e
Finanças. Ratificação em 01/06/2012. CARLOS ANTONIO LEVI
DA CONCEICAO. Reitor da Ufrj. Valor Global: R$ 17.000,00. CNPJ
CONTRATADA: 10.300.134/0001-81 PUBLICASE COMUNICA-
CAO CIENTIFICA LTDA.

(SIDEC - 01/06/2012) 153115-15236-2012NE800134

2. PRAZO DE INSCRIÇÃO
O prazo para inscrição é de 30 (trinta) dias, contados da data

da publicação deste edital no Diário Oficial da União. Caso não haja
inscrições deferidas, este prazo poderá ser renovado por mais 30
(trinta) dias, sendo que, em casos devidamente justificados pelas
Congregações das Unidades ou Órgãos equivalentes, a classe de pro-
fessor pode ser modificada para nível imediatamente inferior.

3. Vagas e programas dos concursos
A localização das vagas encontra-se discriminada nos qua-

dros anexos a este edital. Os programas dos Concursos, bem como os
critérios do Centro para o julgamento de títulos e trabalhos ao qual a
vaga é vinculada, acham-se à disposição dos interessados nas Se-
cretarias dos Centros, das Unidades Acadêmicas, Órgãos Suplemen-
tares ou Museu Nacional, nos endereços constantes do referido ane-
xo.

4. TÍTULOS E PROVAS
4.1 - As datas das provas serão divulgadas aos candidatos,

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, por via postal regis-
trada, com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço indicado
no requerimento de inscrição, e com um intervalo de, no mínimo, 60
(sessenta) dias contados da data de publicação do edital.

4.2 - O Concurso de Títulos e Provas abrangerá as seguintes
etapas:

I - prova escrita para as classes de Adjunto, Assistente e
Auxiliar, com caráter eliminatório e classificatório;

II - conferência, para a classe de Titular;
III - prova didática, para as classes de Adjunto, Assistente e

Auxiliar;
IV - prova prática, facultativa e somente para as classes de

Adjunto, Assistente e Auxiliar, cuja inclusão será definida pela Con-
gregação da Unidade ou Órgão equivalente, de acordo com a lo-
calização da vaga;

V - apreciação de títulos e trabalhos referidos no Curriculum
vitae;

VI - argüição do memorial.
4.3 - A apresentação das cópias autenticadas dos títulos e

cópias dos trabalhos referidos no curriculum vitae deverá ser feita
apenas pelos candidatos que tiverem inscrição aceita no certame, no
prazo de 7 (sete) dias antes da primeira etapa do concurso.

4.4 - As provas orais ou defesas de memoriais serão rea-
lizadas em sessão pública e gravadas para efeito de registro e ava-
liação.

4.5 - Os candidatos serão classificados de acordo com os
números de indicações dadas pelos examinadores, desde que alcan-
cem da maioria destes a média mínima de 7 (sete).

4.6 - Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que trata o Anexo II do Decreto no- 6.944, de 21 de
agosto de 2009, ainda que tenham atingido a nota mínima, estarão
automaticamente reprovados no concurso público.

4.7 - O resultado final do concurso deverá ser apreciado pela
Congregação da Unidade ou órgão equivalente.

4.8 - Da decisão da Congregação da Unidade ou órgão equi-
valente caberá, apenas, recurso de nulidade, a ser interposto ao Con-
selho Universitário da UFRJ, no prazo limite de 10 (dez) dias, con-
tados a partir da data da decisão da Congregação da Unidade ou
órgão equivalente.

4.9 - O recurso de nulidade deverá estar fundamentado única
e exclusivamente na não-observância às normas e procedimentos de-
finidos neste edital.

5. PROVIMENTO DAS VAGAS
5.1 - O candidato nomeado será submetido a inspeção mé-

dica pela UFRJ, para comprovação de aptidão física e mental para o
exercício das atribuições específicas para o cargo, em cumprimento
ao que determina a Lei no- 8 . 11 2 / 9 0 .

5.2 - Para a posse dos indicados pelo Concurso serão exi-
gidos o diploma de graduação em curso credenciado pelo MEC ou
em curso realizado no exterior, devidamente revalidado.

5.3 - Para a posse, além do diploma de graduação, o can-
didato deverá apresentar:

5.3.1 - Para a classe de Professor Titular:
I - o título de Doutor em curso credenciado pelo MEC ou em

curso realizado no exterior devidamente revalidado; ou
II - o título de Livre-Docente obtido conforme a Lei n°

5.802/72; ou
III - um documento que ateste estar o candidato dispensado

da apresentação dos títulos enumerados nos incisos anteriores, no
caso de profissionais de notório saber reconhecido pela UFRJ.

5.3.2 - Para a classe de Professor Adjunto:
I - o título de Doutor em curso credenciado pelo MEC ou em

curso realizado no exterior devidamente revalidado; ou
II - o título de Livre-Docente obtido conforme a Lei n°

5.802/72.
5.3.3 - Para a classe de Professor Assistente:
I - o título de Mestre ou Doutor em curso credenciado pelo

MEC ou em curso realizado no exterior devidamente revalidado; ou
II - o título de Livre-Docente obtido conforme a Lei n°

5.802/72.
5.3.4 - Para a classe de Professor Auxiliar:
I - apenas o título de graduação em curso credenciado pelo

MEC ou em curso realizado no exterior, devidamente revalidado.
5.4 - O candidato não será empossado se:
I - for considerado inapto na inspeção médica;
II - deixar de atender às exigências, aos prazos e às datas

estabelecidas neste edital;
III - não apresentar os documentos comprobatórios dos re-

quisitos estabelecidos para a investidura no cargo, de acordo com a
Lei no- 8 11 2 / 9 0 :

EDITAL No- 74, DE 29 DE MAIO DE 2012
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS

O Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições, torna público que estarão abertas as inscrições
para Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de vagas
de Professor da Carreira do Magistério Superior, a ser realizado de
acordo com as normas de concursos aprovadas pela Resolução no- 11
e 13 de 2010 e 07 e 17 de 2011 do Conselho Universitário, dis-
poníveis no endereço http://www.ufrj.br, observado o disposto na Lei
no- 8.112/90 e no Decreto no- 94.664/87, e as disposições contidas no
presente edital, para as Unidades, Departamentos, Setores, classe,
titulação básica, regimes de trabalho, remunerações iniciais e taxas de
inscrição constantes no quadro anexo, em atividades a serem exer-
cidas nos horários diurno e noturno, de acordo com as determinações
e necessidades da Instituição nos termos da legislação em vigor. São
também observadas as disposições contidas no Decreto no- 6.944, de
21 de agosto de 2009 - DOU no- 161, de 24 de agosto de 2009 - da
Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos e Decreto no 7.485, de
18 de maio de 2011

1. DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA NO ATO
DA INSCRIÇÃO

I - curriculum vitae em 7 (sete) vias, para as classes de
Titular e Adjunto, e em 5 (cinco), para as de Assistente e Auxiliar;

II - memorial em 7 (sete) vias, para as classes de Titular e
Adjunto, e em 5 (cinco), para as de Assistente e Auxiliar, acom-
panhado de comentário que permita ajuizar a significação dos títulos
e trabalhos a eles atribuída pelo próprio candidato;

III - comprovante de pagamento da taxa de inscrição, res-
salvadas as hipóteses de isenção expressamente previstas no Decreto
no- 6.593, de 2 de outubro de 2008.

IV - título da conferência para a classe de Titular.
I.1 - Os interessados, devidamente identificados, deverão so-

licitar a inscrição mediante requerimento ao Diretor da Unidade ou do
Órgão Suplementar, de acordo com a localização da vaga, indicando
o setor a que pretendem concorrer, acompanhado de toda a docu-
mentação.

I.2 - Os interessados, devidamente identificados, poderão
requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição ao Diretor da
Unidade ou Órgão Suplementar, de acordo com a localização da vaga,
o qual deliberará, em última instância, sobre a concessão da isenção
requerida.

I.3 - O prazo limite para a apresentação do requerimento de
isenção é de 10 (dez) dias contados a partir da publicação do edital.
O candidato será comunicado, da decisão acerca do deferimento ou
não do seu pedido de isenção, em até 10 (dez) dias após a apre-
sentação do requerimento.

Retângulo
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III.1 - Se brasileiro:
a) gozar dos direitos políticos;
b) estar quites com as obrigações eleitorais e militares;
c) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições específicas para o cargo.
III.2 - Se estrangeiro:
a) ter visto de permanência em território nacional, que permita o exercício de atividade laborativa no Brasil;
b) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições específicas para o cargo.
5.5 - O servidor será submetido a Estágio Probatório, conforme disposto na Lei no- 8.112/90 e normas estabelecidas pela UFRJ.
5.6 - A aprovação e a indicação para provimento da vaga assegurarão apenas a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais

pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Administração da UFRJ, respeitado o prazo de validade do Concurso.
5.7 - A validade do Concurso esgotar-se-á 12 (doze) meses após a data da homologação do seu resultado.
5.8 - Os candidatos nomeados para as vagas destinadas aos cursos localizados fora do Município do Rio de Janeiro exercerão suas atividades nestes locais.
5.9 - As ocorrências não previstas neste edital serão resolvidas pelo Reitor da UFRJ, ouvida a Procuradoria-Geral da UFRJ.

CARLOS ANTONIO LEVI DA CONCEIÇÃO

ANEXO

Classe: Professor Assistente Professor Adjunto Professor Titular
Ti t u l a ç ã o : Mestre Doutor Doutor
Regime de Trabalho: 40h-DE 40h - DE 40h - DE
Remuneração Inicial: R$ 4.651,59 R$ 7.333,67 R$ 11.755,05
Taxa de Inscrição: R$ 115,00 R$ 180,00 R$ 290,00

CONTA PARA DEPÓSITO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
Banco do Brasil (001)
Agência no- 4201-3
Conta no- 170500-8
Código identificado (1) no- 1 5 3 11 5 1 5 2 3 6 2 8 8 8 3 - 7
Código identificado (2) CPF do candidato

QUADRO DE VAGA

Centro Unidade Departamento / Programa / Curso Setor / Área Classe Regime No- de Vagas
CCJE Faculdade de Administração e Ciências

Contábeis
Ciências Contábeis Métodos Quantitativos Adjunto 40h - DE 1

CCS Faculdade de Odontologia Odontopediatria e Ortodontia Ortodontia Adjunto 40h - DE 1
CCS Faculdade de Farmácia Medicamentos Tecnologia Industrial Farmacêutica Adjunto 40h - DE 1
CCS Instituto de Bioquímica Médica Bioquímica de Sistemas Ti t u l a r 40h - DE 1
CCS Instituto de Microbiologia Vi r o l o g i a Virologia Geral Adjunto 40h - DE 1
CFCH Escola de Serviço Social Política Social e Serviço Social Aplicado Serviço Social Assistente 40h - DE 1
CLA Escola de Belas Artes Artes Base Escultura Assistente 40h - DE 2
CLA Escola de Belas Artes História e Teoria da Arte História da Arte / Estética Adjunto 40h - DE 1
CT Escola Politécnica Engenharia Eletrônica e de Computação Te l e c o m u n i c a ç õ e s Adjunto 40h - DE 1
FCC Museu Nacional Antropologia Antropologia Social Adjunto 40h - DE 1
FCC Museu Nacional Antropologia Antropologia Social Ti t u l a r 40h - DE 1

ENDEREÇO
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis -

( FA C C )
Av. Pasteur, 250, Campus da Praia Vermelha,
CEP 22.290-240
Horário de Funcionamento: das 14 às 22 horas
Tel: (21) 3873-5106 / 5004/5112
Fax: (21) 2542-9839
Site: http://www.facc.ufrj.br
Secretaria acadêmica: (21) 3873-5098/5109/5110
Faculdade de Odontologia - (FO)
Direção: Ednilson Porangaba Costa
Av. Carlos Chagas Filho, 2o- andar, Bloco K, sala 56,
Cidade Universitária,
Cep: 21.941-902
Tel: (21) 2562-6438/6434
Fax: Não possui
E-mail: diretor@odonto.ufrj.br / gabinete@odonto.ufrj.br /

secgab@odonto.ufrj.br
Site: http://www.odontologia.ufrj.br
Faculdade de Farmácia - (FF)
Avenida Carlos Chagas Filho, 373.
Edifício do Centro de Ciências da Saúde, Bloco K, 2o- a n d a r,

sala 50,
Cidade Universitária,
Cep: 21.941-902
Tel: (21) 2562-6444
Fax: (21) 2262-6445
E-mail: diretor@pharma.ufrj.br
Site: http://www.farmacia.ufrj.br
Instituto de Bioquímica Médica - (IBqM)
Edifício do Centro de Ciências da Saúde, Bloco B, 1o- a n d a r,

Sala 33
Cidade Universitária,
Cep: 21.941-902Tel: (21) 2562-6789
Fax: (21) 2270-8647
E-mail: direcao@bioqmed.ufrj.br
Site: http://www.bioqmed.ufrj.br/
Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes -

(IMPPG)
Av. Carlos Chagas Filho, 373.
Edifício do Centro de Ciências da Saúde, Bloco I,
Cidade Universitária.
CEP: 21941-902
Tel: (21) 2560-8344 / 2562-6710/6707
Fax: (21) 2560-8028
E-mail: direcao@micro.ufrj.br
Site: http://www.microbiologia.ufrj.br
Escola de Serviço Social - (ESS)
Direção: Mavi Pacheco Rodrigues
Av. Pasteur, 250,
Campus da Praia Vermelha,
Cep: 22.290-240

Tel: (0xx21)3873-5380 (Direção) / 3873-5379 (Secretaria
dos Departamentos)

Fax: (0xx21)3873-5399
E-mail: direcao@ess.ufrj.br
Site: http://www.ess.ufrj.br/
Escola de Belas Artes - (EBA)
Direção: Carlos Terra
Av. Pedro Calmon, 550, sala 716,
Cidade Universitária,
Cep: 21.941-901
Tel: (21)2598-1653/1654
Fax: (21)2280-9590
E-mail: crislima@eba.ufrj.br
Site: http://www.eba.ufrj.br/
Escola Politécnica - (POLI)
Av. Athos da Silveira Ramos, 149.
Prédio do Centro de Tecnologia, Bloco A, 2o- a n d a r,
Cidade Universitária,
CEP: 21.941-909
Tel: (0xx21)2562-7312 / 7010
Fax: (0xx21)2562-7718
E-mail: diretor@poli.ufrj.br
Site: http://www.poli.ufrj.br
Museu Nacional (MN)
Quinta da Boa Vista, s/no- , São Cristovão,
Cep: 20.940-040
Tel: (21) 2254-4320 / 2562-6040/6042
Fax: (21) 2254-4320
E-mail: museu@mn.ufrj.br
Site: http://www.museunacional.ufrj.br

EDITAL No- 86, DE 1o- DE JUNHO DE 2012
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO

DE EXPANSÃO

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 vagas de professor
temporário de expansão para suprir demanda do Programa de Apoio
a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais -
REUNI, de acordo com a Portaria no- 196/MEC de 24/02/2011 e 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 ou Instância Equi-
valente 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 e II - Quadro de Vagas, com Unidade, Área/Setor de

Atuação / Jornada de Trabalho e Turno, bem como o respectivo
Período de Contratação.

Anexo III - 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) estar inscrito no respectivo órgão regulamentador da pro-

fissão, quando o setor do concurso exigir.
2.2 - É proibida a recontratação do professor temporário 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 ou Instâncias Equivalentes respon-
sáveis pelas vagas.

3.3 - Os interessados deverão formalizar o pedido de ins-
crição mediante requerimento ao Diretor da Unidade ou Instância
Equivalente responsável pela vaga - endereço no Anexo II deste
Edital - indicando a área/setor em que pretendem concorrer, acom-
panhado da seguinte documentação:

a) Documentação pessoal. Documento de Identidade e CPF.
b) Curriculum Vitae documentado.
3.4 - O período de solicitação de inscrições está definido no

Anexo II deste Edital.
3.4.1 - Caso não haja solicitações de inscrições no período

definido no Anexo II, o prazo de solicitações de inscrições será
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.
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