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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

EDITAL Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2013
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO - CAMPUS JUIZ DE FORA

O Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a abertura do Concurso Público destinado ao provimento do cargo de Auxiliar de
Laboratório da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (TAE) para o Campus Juiz de Fora da UFJF.

I - FASE DE ABERTURA
(publicação de Editais e demais atos de divulgação):
1. ATOS AUTORIZATIVOS E NORMATIVOS:
1.1 Atos Autorizativos:
a) Portaria Interministerial nº 47, de 28 de fevereiro de 2013;
b) Portaria MEC nº 289, de 11 de abril de 2013.
1.2 Atos Normativos:
a) Constituição Federal, Art. 207 (autonomia acadêmica e administrativa das Universidades);
b) Estatuto e Regimento Geral da UFJF (acessíveis em www.ufjf.br);
c) Normas Complementares, expedidas ou que vierem a ser expedidas pela UFJF, por seus órgãos competentes e/ou órgãos no exercício de competências delegadas, como a PRORH, a serem disponibilizadas

no referido sítio, ou, na hipótese de implicarem alteração no presente Edital, a serem publicadas no Diário Oficial da União (DOU);
d) Lei nº 11.091/2005 - dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das IFES vinculadas ao MEC, bem como a legislação alteradora

posterior;
e) Decreto Federal nº 6.944/2009, arts. 10 a 19 - normas gerais sobre concursos públicos federais, aplicáveis no que couber, nos termos do presente Edital e Normas Complementares;
f) Portaria nº 243/2011 - MEC - normas regulamentadoras do Decreto nº 6.944/2009 nas IFES/MEC, aplicáveis no que couber, nos termos do presente Edital e Normas Complementares.
2. CARGO E VAGAS:
2.1. O Concurso destina-se ao provimento de vagas para o Campus Juiz de Fora da UFJF.
2.2. Os números do Concurso e de seu respectivo Processo, a identificação do Cargo, o nível de classificação, o número de vagas, a carga horária semanal, os requisitos para o ingresso e as respectivas

atribuições estão apresentados no seguinte Quadro:

Nºs Concurso e Processo C a rg o Nível de Classi-fica-
ção

Nº de vagas Carga Horária
Semanal

Requisitos p/ ingresso
(escolaridade mínima)

Atribuições
do Cargo
(descrição sumária)

Concurso 01/2013
Processo
23071.
010931/
2013-89

Auxiliar de Laboratório B 03 40h Ensino
Fundamental Incompleto

Desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratório,
bem como de áreas específicas, de acordo com as
especialidades; preparar material, limpar instrumentos
e aparelhos e efetuar coletas de amostra, para assegurar
maior rendimento do trabalho e seu processamento, de
acordo com os padrões requeridos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços (Lei no- 8.745/93), que acordam a UNIVERSIDADE
FEDERAL DA FRONTEIRA SUL e o professore abaixo relacionado:

Nº Contrato Contratado Classe Ti t u l a ç ã o Vi g ê n c i a Carga Horária Data De Assina-
tura

13/2013 Débora Carneiro Leite Auxiliar Mestrado 13/05/2013 a
31/08/2013

20h 1/07/2013

OBJETO: prestação de serviços de Professor Substituto da Carreira de Magistério do Ensino Superior.
VALOR: A Contratante pagará ao contratado mensalmente a importância equivalente à remuneração de
professor substituto em regime de trabalho de tempo parcial.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 108/2012 - UASG 158517

No- Processo: 23205010110201284 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Coletor de dados para o
aperfeiçoamento das atividades relacionadas aos processos de controle patrimonial da UFFS. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 12/07/2013 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h30 . Endereço: Av.
Getúlio Dorneles Vargas, 609 - 2º Andar CHAPECO - SC . Entrega das Propostas: a partir de
12/07/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 25/07/2013 às 09h15 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

EVERTON ROGERIO ALVES CAVALHEIRO
Pregoeiro

(SIDEC - 11/07/2013) 158517-26440-2013NE800170

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2013 - UASG 153054

Nº Processo: 23070012590201318.
PREGÃO SRP Nº 7/2012 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE GOIAS -CNPJ Contratado: 31673254000102. Contratado : LA-
BORATORIOS B BRAUN SA -Objeto: Aquisição de materiais (tiras
p/ glicemia e equipos para bombas de infusão). Fundamento Legal:
Lei 8666/93 . Vigência: 08/07/2013 a 12/02/2014. Valor Total:
R$167.220,00. Data de Assinatura: 08/07/2013.

(SICON - 11/07/2013) 153054-15226-2013NE800548

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio UFG nº 181/2013. Processo UFG n.º
23070.011615/2013-66. Objeto: Proporcionar aos estudantes, regu-
larmente matriculados e com freqüência efetiva nos cursos de gra-
duação da UFG, oportunidade de realização de estágio curricular nas
diversas áreas de atuação da concedente. Convenentes: UFG e Nutrial
Insumos Agropecuários Ltda. Assinatura: 10/07/2013. Validade:
10/07/2013 a 09/07/2018.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Comodato n.º
464/2011. Objeto: Empréstimo a título de comodato do bem rela-
cionado, adquirido e emprestado novo, em perfeito estado de con-
servação e uso, a fim de ser utilizado na Escola de Agronomia e
Engenharia de Alimentos da UFG. Convenentes: UFG e Fundação
Arthur Bernardes (FUNARBE). Assinatura: 10/07/2013. Validade:
10/07/2013 a 12/07/2015.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 038/2013. Processo: 23070.010399/2013-31. Contratante:
UFG - CNPJ: 01.567.601/0001-43. Contratada: Lume Produções Ar-
tisticas - CNPJ: 04.870.225/0001-50. Objeto: Apresentação do cantor
Antônio de Pádua e Banda na abertura do evento: Agrocentro-Oeste
Familiar a ser realizado na UFG. Fundamento Legal: Art. 55 Inciso
XI Lei 8.666/93. Data da assinatura:12/06/2013.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 135/2013

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 014730/2012-10. , publicada no D.O.U de 02/07/2013 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Material de laboratorio, vidraria e cor-
relatos, tais como: Lâmina para microscopia, placa petri, funil ana-
lítico, proveta e outros. Novo Edital: 12/07/2013 das 08h00 às 11h00
e d14h00 às 17h00 . Endereço: Rodovia Br 364 Km 192 Parque
Industrial - JATAI - GO Entrega das Propostas: a partir de 12/07/2013
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
24/07/2013, às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL
Pró-Reitor

(SIDEC - 11/07/2013) 153052-15226-2013NE800615

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
L AT I N O - A M E R I C A N A

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços objetivando eventual aquisição de materiais
de construção, elétricos, hidráulicos, e outros para a moradia es-
tudantil da UNILA, conforme a necessidade. Modalidade de Lici-
tação: Pregão Eletrônico nº 011/2013. Processo: 23422.000898/2011-
11. Ata nº 025/2013, CNPJ: 05.417.733/0001-40, SUELI A. BOURS-
CHEIDT E CIA. LTDA - ME, itens 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, e 93; Valor Total R$ 10.641,78. Data de assinatura das
Atas: 21/06/2013. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de
assinatura.

Ata de Registro de Preços objetivando eventual contratação de em-
presas especializadas para aquisição de vacinas antigripe e realização
de exames periódicos nos servidores ativos da Universidade Federal
da Integração Latino-Americana e naqueles nomeados exclusivamente
para exercício de cargo em comissão, conforme a necessidade. Mo-
dalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 012/2013. Processo:
23422.003245/2012-75. Ata nº 030/2013, CNPJ: 03.599.839/0001-86,
CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME, item 21;

Valor Total R$ 27.055,00. Data de assinatura das Atas: 05/07/2013.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 72/2013 - UASG 153030

Nº Processo: 23088001600201309 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ma-
teriais que serão utilizados nos Projetos Acadêmicos de Competição
Tecnológica. Total de Itens Licitados: 00106 . Edital: 12/07/2013 de
08h00 às 10h00 e de 14h às 16h00 . Endereço: Av. Bps, 1303
Pinheirinho - ITAJUBA - MG . Entrega das Propostas: a partir de
12/07/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das
Propostas: 24/07/2013 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br. . In-
formações Gerais: Edital disponivel no sitio www.unifei.edu.br, link:
licitação.

MARINA DE SOUZA SANTOS
Pregoeira

(SIDEC - 11/07/2013) 153030-15249-2013NE800127

PREGÃO Nº 75/2013 - UASG 153030

Nº Processo: 23088002246201321 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de equipamentos e acessórios elétricos para a Diretoria de
Infraestrutura do Campus Itabira. Total de Itens Licitados: 00042 .
Edital: 12/07/2013 de 08h00 às 11h00 e de 13h às 17h00 . Endereço:
Ruia Irmã Ivone Drummond, 200 Distrito Industrial Ii - ITABIRA -
MG . Entrega das Propostas: a partir de 12/07/2013 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 25/07/2013 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: Edital tam-
bém disponível no site www.unifei.edu.br

CINTIA GRAZIELE MOREIRA SANTOS
Pregoeiro

(SIDEC - 11/07/2013) 153030-15249-2013NE800127
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2.3. Legislação instituidora do cargo: Lei nº 11.091/2005.
2.4. Legislação regente do vínculo funcional estatutário: Lei

nº 8.112/1990.
2.5. A jornada de trabalho será cumprida durante o turno

diurno e/ou noturno, ou em regime de plantão, nos termos da le-
gislação, de acordo com as especificidades do cargo e/ou com as
necessidades da Instituição.

2.6. Remuneração inicial, além dos demais direitos previstos
nos termos da legislação, equivalente ao vencimento básico do cargo,
com ingresso no Nível de Capacitação I e Padrão de Vencimento 01,
a saber:

Nível de Classificação B - Remuneração: R$1.296,45.
II - FASE DE HABILITAÇÃO
(Inscrições e atos de Deferimento/Indeferimento dos Reque-

rimentos):
3. INSCRIÇÕES:
3.1. Disposições Gerais sobre Inscrições:
3.1.1. O período de inscrições será das 17h do dia

19/08/2013 até às 17h do dia 02/09/2013.
3.1.2. O pagamento da Guia de Recolhimento da União

(GRU), referente à taxa de inscrição (subitem "3.3.1", alínea "c"),
deverá ser efetuado também no período de 19/08/2013 a 02/09/2013,
até 17h.

3.1.3. As inscrições serão realizadas somente via Internet, em
www.ufjf.br/concurso, observado o horário oficial de Brasília - DF.

3.2. Taxa de Inscrição e Pedido de Isenção:
3.2.1. O valor da taxa de inscrição é de R$32,00.
3.2.2. Em hipótese alguma será devolvida a taxa de ins-

crição, salvo em caso de cancelamento do Concurso Público, por
resguardo do interesse da UFJF.

3.2.3. Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: no pró-
prio Formulário Eletrônico de Requerimento de Inscrição, o candidato
poderá formalizar Pedido de Isenção do Pagamento da Taxa de Ins-
crição, desde que atenda aos requisitos da Lei nº 8.112/1990, art. 11,
e do Decreto nº 6.593/2008, art. 1º, caput e § 1º, incisos I e II, a
saber:

a) estar inscrito no Cadastro Único para os Programas So-
ciais do Governo Federal (CadÚnico), devendo informar o Número
de Identificação Social (NIS) a ele atribuído;

b) ser "membro de família de baixa renda", nos termos do
Decreto nº 6135/2007, art. 4º, inciso II, alíneas "a" e "b", devendo
declarar que atende a essa condição;

c) a declaração falsa, relativa a quaisquer das letras acima,
sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda,
o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6
de setembro de 1979, sendo motivo, inclusive, de anulação dos atos
praticados relativos à nomeação do candidato.

3.3. Procedimentos para o Requerimento de Inscrição:
3.3.1. Das 17h do dia 19/08/2013 até às 17h do dia

02/09/2013, o candidato deverá:
a) acessar www.ufjf.br/concurso;
b) preencher os campos do Formulário Eletrônico de Re-

querimento de Inscrição com os dados solicitados;
c) imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) -

gerada exclusivamente em www.ufjf.br/concurso destinada a paga-
mento somente no Banco do Brasil - com o respectivo valor indicado
no item "3.2.1", e, com a GRU impressa, efetuar o pagamento da taxa
de inscrição (ou então, se for o caso, formular Pedido de Isenção
preenchendo o campo correspondente no próprio Formulário Ele-
trônico de Requerimento de Inscrição, conforme o subitem "3.2.3",
hipótese esta em que a GRU não será gerada, devendo o candidato,
nesta condição, imprimir o Comprovante Provisório de Inscrição).

3.3.2. Para o preenchimento do Formulário Eletrônico de
Requerimento de Inscrição (e para a identificação dos candidatos por
ocasião da realização das provas), será considerado qualquer um dos
seguintes documentos de identidade:

a) carteiras expedidas pelas Forças Armadas, Secretarias Es-
taduais de Segurança Pública, Corpos de Bombeiros Militares e Po-
lícias Civis ou Militares;

b) carteiras expedidas pelas entidades ou órgãos fiscaliza-
dores de exercício profissional (Ordens, Conselhos e afins);

c) passaportes;
d) carteiras funcionais expedidas por entidades ou órgãos

públicos reconhecidas por lei como de identidade;
e) Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na for-

ma da Lei n. 9.503/1997);
f) Carteira de Trabalho.
3.3.3. O candidato é o único responsável pelo completo e

correto preenchimento do Formulário Eletrônico de Requerimento de
Inscrição, sendo de sua inteira responsabilidade as informações nele
prestadas, bem como o pagamento, no prazo máximo previsto em dia
e hora (que coincide com o termo final do prazo de inscrição), da
Taxa de Inscrição.

3.3.4. O preenchimento do Formulário Eletrônico de Re-
querimento de Inscrição implicará o conhecimento expresso do mes-
mo acerca das normas estabelecidas neste Edital, bem como o co-
nhecimento das exigências para a investidura no cargo correspondente
à inscrição validada.

3.3.5. A UFJF não se responsabilizará por atos ou fatos
decorrentes:

I - de informações e dados fornecidos de forma incompleta
ou incorreta pelo candidato;

II - de falhas de comunicação em razão de congestionamento
de linhas ou de outros fatores de ordem técnica e/ou operacional que
impossibilitem a transferência de dados.

3.4 Atos de Deferimento/Indeferimento dos Requerimentos
de Inscrição e/ou de Pedidos de Isenção do pagamento da Taxa de
Inscrição:

3.4.1. Caberá ao Diretor da Comissão Permanente de Seleção
(COPESE) a decisão sobre o deferimento/indeferimento dos Reque-
rimentos de Inscrição, o que será divulgado a partir das 11h do dia
17/09/2013, mediante a disponibilização dos Comprovantes Defini-
tivos de Inscrição - documentos dos quais constarão informações
relativas à realização das provas (locais, horários e outros dados) - em
www.ufjf.br/concurso, para impressão e oportuna utilização por parte
dos candidatos.

3.4.1.2. A cada candidato, inclusive os isentos do pagamento
da taxa de inscrição, caberá acessar www.ufjf.br/concurso e conferir
os dados constantes do seu respectivo Comprovante Definitivo de
Inscrição, como o seu nome, documento de identidade, o cargo ao
qual concorrerá e as informações relativas à(s) Prova(s), como data,
horário e local de realização.

3.4.2. Em caso de 2 (dois) ou mais Requerimentos de Ins-
crição de um mesmo candidato, para o fim do respectivo deferimento
(mediante a disponibilização do respectivo Comprovante Definitivo
de Inscrição: subitem "3.4.1"), será considerado apenas o último Re-
querimento.

3.4.3. Com exceção da hipótese de Pedido de Isenção do
Pagamento da Taxa de Inscrição (subitem "3.2.3"), o Requerimento
de Inscrição de cada candidato será indeferido se, consoante as in-
formações prestadas pela Instituição Financeira, o respectivo paga-
mento da Taxa de Inscrição não tiver sido efetivado até às 17h do dia
02/09/2013 (subitem "3.3.1", alínea "c").

3.5. Procedimento para o Pedido de Atendimento Especial
3.5.1. O candidato poderá apresentar Pedido de Atendimento

Especial (condições especiais para a realização das provas), sujeito à
análise de viabilidade e razoabilidade pela UFJF, por ato do Diretor
da COPESE.

3.5.2. Para apresentar Pedido de Atendimento Especial, o
candidato deverá, no próprio Formulário Eletrônico de Requerimento
de Inscrição, assinalar o(s) campo(s) correspondente(s) a essa so-
licitação e, posteriormente, preencher também o Formulário de Re-
querimento de Atendimento Especial, disponível em www.ufjf.br/con-
curso, para fundamentar a(s) necessidade(s) e indicar a(s) especi-
ficidade(s) do atendimento especial requerido.

3.5.2.1. O candidato deverá imprimir o Formulário de Re-
querimento de Atendimento Especial, anexar a ele Laudo Médico
e/ou outro documento comprobatório da(s) necessidade(s), em qual-
quer caso com data de emissão a partir de 01 de janeiro de 2013, para
entrega na UFJF nos termos estabelecidos a seguir.

3.5.2.2. Deverá(rão) ser anexado(s), à via impressa do For-
mulário de Requerimento de Atendimento Especial, o Laudo Médico
e/ou outro documento comprobatório da(s) necessidade(s), e tal do-
cumentação deverá ser entregue na UFJF até o dia 02/09/2013, por
uma das seguintes formas:

a) pelo candidato, pessoalmente, ou por procurador (me-
diante a apresentação de procuração simples), na Central de Aten-
dimento, no prédio da Reitoria da UFJF, Campus Universitário, bairro
Martelos, Juiz de Fora - MG, durante o período de 26 de agosto a 02
de setembro, no horário de 9 às 19h, exceto sábados, domingo ou
feriados; ou

b) mediante via postal, sendo que, nesta hipótese, o Re-
querimento somente será deferido se for recebido, no setor de Pro-
tocolo da UFJF, até o dia 19/09/2013 - arcando o candidato com os
eventuais riscos, oriundos desta modalidade de inscrição, em quais-
quer hipóteses em que a entrega não seja feita na data limite e no
seguinte endereço (que, juntamente com o nome do candidato re-
metente, deverá constar no envelope): "COPESE - Edital 01/2013 -
Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário, s/n.º,
bairro Martelos, CEP 36.036-900".

3.5.3. Nos casos em que o Pedido de Atendimento Especial
for de candidata com necessidade de amamentar durante a Fase de
Julgamento do concurso (realização da Prova), a mesma, além dos
atos previstos nos subitens "3.5.2.1" e "3.5.2.2", deverá, na data da
Prova, levar consigo uma pessoa adulta como Acompanhante, a qual
ficará em sala reservada como responsável pela guarda da(s) crian-
ça(s), aplicando-se as seguintes regras:

3.5.3.1. Não fará a Prova a candidata que comparecer tra-
zendo consigo criança(s) mas não trouxer um adulto como Acom-
panhante; e

3.5.3.2. O tempo gasto na amamentação não será acrescido
ao tempo normal de realização da Prova.

3.5.4. O atendimento às condições especiais solicitadas pelo
candidato para realizar as provas ficará sujeito à análise de via-
bilidade e razoabilidade pela UFJF, por ato do Diretor da Comissão
Permanente de Seleção - COPESE - Campus de Juiz de Fora -
MG.

3.5.5. No caso de atendimento especial, salvo quanto às
condições especiais que forem disponibilizadas e especificadas ao
candidato pela COPESE, aplicam-se normalmente todas as demais
normas dos Concursos Públicos, inclusive quanto ao tempo de du-
ração das provas.

4. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E RESERVA DE
VA G A S

4.1. Nos termos e para os fins do art. 37, caput, inciso VIII,
da Constituição Federal, do art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, do art.
37 do Decreto nº 3.298/1999, as pessoas portadoras de deficiência,
que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
pela legislação, têm assegurado o direito de se inscrever no presente
Concurso Público e dele participar, em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas, desde que a deficiência de que sejam portadoras
seja compatível com as atribuições do cargo a ser provido.

4.2. Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que
se enquadra nas categorias especificadas no art. 4º do Decreto nº
3.298/1999 bem como na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).

4.3. Do número total de vagas destinadas ao Cargo, 10%
(dez por cento) serão providas nos termos do § 2º do art. 5º da Lei
8112/1990 e do Decreto nº 3298/1999.

4.3.1. Caso a aplicação da regra do subitem "4.3" resulte em
número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número
inteiro subsequente, porém não se ultrapassando 20% (vinte por cen-
to) das vagas oferecidas, nos termos do parágrafo 2º do art. 5º da Lei
8 11 2 / 1 9 9 0 .

4.3.2. Tendo em vista o critério segundo o qual a reserva de
vagas para pessoas portadoras de deficiência só é efetivada quando a
oferta de vagas for igual ou superior a 05 (cinco) - o que não é o caso
deste Concurso -, fica estabelecido que, durante o prazo de validade
do Concurso, se vier(em) a ser disponibilizada(s), para a UFJF, novas
vaga(s) para o mesmo Cargo, em número que, somado ao número
inicial de vagas previstas no presente Edital, implique o provimento
de vaga(s) reservada(s) nos termos do § 2º do art. 5º da Lei
8112/1990 e do Decreto nº 3298/1999, então a(s) referida(s) vaga(s)
será(rão) objeto de Concurso específico a ser aberto pela UFJF.

III - FASE DE JULGAMENTO
(Datas, horários e procedimentos de realização das Provas):
5. A PROVA:
5.1. O Concurso Público será composto de uma única Prova

Teórica, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 120 pontos,
com questões de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Especí-
ficos, de acordo com a distribuição a seguir:

5.1.1. 30 questões objetivas (múltipla escolha) de Conhe-
cimentos Gerais - todas com peso "1", totalizando 30 pontos -, abran-
gendo os conteúdos:

a) Língua Portuguesa - 15 questões;
b) Matemática - 10 questões; e
c) Legislação - 5 questões.
5.1.2. 30 questões objetivas (múltipla escolha) de Conhe-

cimentos Específicos - todas com peso "3", totalizando 90 pontos -,
com aspectos teóricos e teórico-práticos sobre o exercício do Car-
go:

a) Interpretação de texto - 10 questões;
b) Raciocínio lógico-quantitativo - 10 questões; e
c) Segurança do Trabalho - 10 questões.
5.2. Os Programas e a Bibliografia para a Prova são os

constantes do Anexo.
6. LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA:
6.1. A Prova Teórica será realizada na cidade de Juiz de

Fora, MG, no dia 22 de setembro de 2013, de 14h às 18h, em local
que será indicado no Comprovante Definitivo de Inscrição.

6.2. Na realização da Prova Teórica não será aplicada em
local e/ou horário diferente dos informados no Comprovante De-
finitivo de Inscrição, sendo observado o seguinte:

a) O candidato deverá comparecer ao local de realização da
Prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário
fixado para o seu início, portando documento de identidade em via
original com fotografia.

b) O candidato deverá permanecer no local de realização da
Prova, no mínimo, durante 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos após o
efetivo início da mesma.

c) Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala
de realização da Prova até que o último candidato termine de realizá-
la, e, simultaneamente, deverão entregar o(s) respectivo(s) Cartões de
Resposta e assinar a Ata de Encerramento antes de se retirarem da
sala.

7. PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DA PROVA:
7.1. As disposições e instruções contidas no(s) Caderno(s) de

Prova constituirão normas complementares ao presente Edital.
7.2. Durante a realização da Prova, haverá a identificação

civil dos candidatos mediante a verificação dos documentos de iden-
tidade e a coleta de assinaturas e/ou impressões digitais, sendo que o
candidato que se negar a ser identificado terá sua prova anulada e,
portanto, será eliminado do Concurso Público.

7.3. Na Prova Teórica, o candidato deverá transcrever as
respostas para o Cartão de Respostas, único documento que será
utilizado para a correção eletrônica.

7.4. Para efeito de pontuação, na correção do Cartão de
Respostas que não apresentar nenhuma opção informada, bem como
aquela que contiver mais de uma opção assinalada, ou que contiver
manchas, borrões, emendas, correções, traços, pontos, sombreados ou
quaisquer outros tipos de rasuras - sendo que não haverá substituição
do Cartão de Resposta devido a qualquer tipo de erro do candidato.

7.5. A UFJF poderá efetuar gravações de vídeo e/ou áudio e
fotografar as salas e demais dependências dos setores de realização
das Provas.

7.6. Na realização da Prova Teórica, o candidato:
a) não poderá adentrar a sala de prova portando capacete,

armas e aparelhos eletrônicos, tais como celulares, qualquer tipo de
relógio, calculadoras, beeps, pagers, walkmans, mp3, mp4, aparelhos
auditivos e equipamentos similares - sendo que, no caso de o can-
didato ser usuário de aparelho auditivo e pretender trazê-lo consigo,
deverá então formalizar Pedido de Atendimento Especial nos termos
do subitem "3.5";

b) não poderá usar boné, chapéu e similares e nem óculos
escuros;

c) se possuir cabelos compridos, deverá mantê-los presos e
com as orelhas descobertas.

7.7. Será eliminado do Concurso o candidato que, quando da
realização da Prova:

a) apresentar-se após o horário previsto;
b) não realizar as provas independentemente do motivo;
c) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais em

benefício próprio ou de terceiro;
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d) for surpreendido comunicando-se com outras pessoas ou
utilizando-se de anotações ou impressos não permitidos, equipamen-
tos de cálculo, celular, escuta eletrônica, ou ainda praticar demais atos
que contrariem as normas do presente Edital e normas complemen-
tares;

e) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que
esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar, orientar
ou fiscalizar a aplicação das provas, ou perturbar, de qualquer modo,
a ordem dos trabalhos;

f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do
tempo estabelecido;

g) afastar-se da sala, a não ser em caráter definitivo, sem o
acompanhamento de Fiscal;

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando cartão de
respostas e/ou qualquer outro material não autorizado;

i) descumprir as instruções contidas no Caderno de Prova
e/ou Cartão de Respostas com prejuízo à regularidade dos proce-
dimentos.

7.8. O gabarito da Prova Teórica será divulgado, 1 (uma)
hora após o seu encerramento, em www.ufjf.br/concurso.

8. RECURSOS QUANTO À PROVA TEÓRICA
8.1. No dia 23 de setembro de 2013, os candidatos, pes-

soalmente ou por procurador (mediante a apresentação de Procuração
simples), poderão interpor Recurso em face de questão(tões) e/ou
do(s) Gabarito(s) da Prova Teórica, através da entrega de petição ou
mediante o preenchimento de formulário próprio na Central de Aten-
dimento do prédio da Reitoria da UFJF, Campus Universitário, bairro
Martelos, no horário de 9 às 19h - podendo também haver a in-
terposição de Recursos mediante Fac Simile (telefones para Fax: 32-
2102-3755 ou 32-2102-3979, sendo que a confirmação do recebi-
mento poderá ser feita pelos telefones 32-2102-3738 e 32-2102-
3978).

8.2. Cada Recurso deverá ser apresentado por escrito e com
fundamentação (razões e argumentos que fundamentem o pedido), em
documento individualizado e de forma legível, sendo datado e as-
sinado pelo candidato recorrente ou seu procurador.

8.3. Os Recursos relativos à Prova Teórica serão apreciados
e julgados por ato do Diretor da COPESE/UFJF, após prévio parecer
da(s) Banca(s) Examinadora(s) competente(s) - sendo que a divul-
gação do resultado do julgamento dos Recursos, em www.ufjf.br/con-
curso, será feita no dia 26 de setembro de 2013, a partir das 19h.

8.4. Em caso de anulação de questão da Prova Teórica, o
ponto da questão anulada será computado à nota do conteúdo para
todos os candidatos que fizeram a Prova.

9. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO, DE CLASSIFICAÇÃO
E DE DESEMPATE:

9.1. Serão considerados aprovados os candidatos que ob-
tiverem na Prova Teórica, no mínimo, 50% do total de pontos pre-
vistos para as questões de Conhecimentos Gerais e, simultaneamente,
50% do total de pontos previstos para as questões de Conhecimentos
Específicos - além de estarem classificados dentro do número má-
ximo de candidatos de que trata o Anexo II do Decreto nº 6.944/2009,
sendo que não será considerado reprovado qualquer dos candidatos
empatados na última classificação de candidatos aprovados.

9.2. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo
com a sua pontuação final, em ordem decrescente do total de pontos
obtidos na Prova Teórica.

9.3. Em caso de empate na pontuação final, serão utilizados
os seguintes critérios para desempate, pela ordem, com preferência
para o candidato:

a) de idade mais elevada, no caso de candidato com idade
igual ou superior a 60 anos - Lei n. 10.741/2003, arts. 1º e 27,
Parágrafo Único;

b) que, na Prova Teórica, obtiver o maior número de pontos
nas questões de Conhecimentos Específicos;

c) que, na Prova Teórica, na parte de Conhecimentos Gerais,
obtiver a maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;

d) que, na Prova Teórica, na parte de Conhecimentos Gerais,
obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;

e) o candidato que tiver maior idade - sendo que, quando se
tratar de candidatos com data, mês e ano de nascimento iguais, para
critério de desempate, será considerada a hora do nascimento.

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
10.1. A divulgação da relação dos candidatos aprovados na

Prova Teórica e dos resultados finais do Concurso, com a Clas-
sificação Final de todos os candidatos aprovados, em www.uf-
jf.br/concurso, será feita no dia 30/09/2013, a partir das 16h.

IV - FASE DE HOMOLOGAÇÃO
(procedimentos de controle da regularidade dos atos):
11. ATOS DE HOMOLOGAÇÃO:
11.1. Controle dos atos e procedimentos: As atividades de

controle dos atos e procedimentos em geral serão exercidas pela
Reitoria da UFJF ao início da Fase de Homologação, mediante ações
de "fiscalização a posteriori" (Decreto nº 83.936/1979, art. 10, caput),
culminando com a prática dos atos de homologação e/ou anulação
dos atos ou procedimentos controlados.

11.2. Correção dos atos e procedimentos controlados: Ve-
rificada a ocorrência de fraude ou falsidade em prova documental ou
em declarações apresentadas, a Reitoria da UFJF considerará que a
exigência não foi satisfeita, e o ato praticado será considerado sem
efeito, sendo assim anulado, devendo ser dado conhecimento do fato
ao Ministério Público (Decreto nº 83.936/1979, art. 10, Parágrafo
Único).

11.3. Formalização: O ato de homologação do Concurso será
formalizado mediante Portaria do Reitor, a ser publicada no DOU, da
qual constará também a relação dos candidatos aprovados por ordem
de classificação.

11.4. Procedimento de Recursos na fase de homologação:
11.4.1. Do ato de homologação e/ou de anulação dos Con-

cursos Públicos, praticado pelo Reitor, e observando-se o procedi-
mento do Regimento Geral da UFJF, art. 10, caberá Recurso ao
Conselho Superior (CONSU) da UFJF, a ser interposto no prazo de
10 (dez) dias contados da publicação do ato no DOU, estritamente
por alegação de inobservância de norma jurídica (matérias de le-
galidade), não cabendo, portanto, impugnações referentes a atos pra-
ticados pela(s) Banca(s) Examinadora(s), ou praticados com base em
parecere(s) dela(s), que sejam de natureza acadêmica (matérias de
mérito acadêmico).

11.4.2. As petições dos recursos deverão ser dirigidas ao
Reitor da UFJF, para o prévio exercício da faculdade de recon-
sideração (manutenção ou reforma do ato recorrido) antes do eventual
encaminhamento à Secretaria Geral do CONSU, devendo ser pro-
tocoladas na Central de Atendimento no prédio da Reitoria da UFJF,
Campus Universitário, bairro Martelos, de segunda a sexta-feira, de
09h às 17h, exceto feriados e recessos.

V - OUTRAS DISPOSIÇÕES
(inclusive quanto ao Provimento dos Cargos):
12 - VALIDADE DOS CONCURSOS: O período de va-

lidade dos Concursos será de 1 (um) ano, prorrogável por mais 1
(um) ano, contado a partir da data de publicação no DOU da res-
pectiva Portaria de Homologação.

13 - PROVIMENTO DOS CARGOS:
13.1. Para os fins de nomeação, os candidatos aprovados

terão direito somente à observância da ordem de sua classificação.
13.2. O candidato nomeado somente será investido (empos-

sado) no cargo público se estiverem atendidos os requisitos previstos
na legislação vigente, como os do art. 5º da Lei 8112/1990 e demais
normas aplicáveis, em especial:

a) possuir o nível de escolaridade mínima exigido para o
cargo, comprovado documentalmente de acordo com a legislação
aplicável; e

b) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições
do cargo, a ser comprovada pela Gerência de Saúde do Trabalhador
da UFJF.

13.3. Para os fins de nomeação, os documentos em língua
estrangeira deverão ser acompanhados da respectiva tradução feita
por tradutor juramentado, com visto do candidato.

13.4. Os candidatos aprovados deverão aguardar a convo-
cação para a apresentação dos documentos listados no formulário RH-
152:

h t t p : / / w w w. u f j f . b r / p r o r h / f o r m u l a r i o s / n o m e a c a o - p a r a - c a rg o - e -
emprego-publico/.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS:
14.1. É da responsabilidade dos candidatos acompanhar a

publicação de todos os editais, atos e comunicados referentes a este
Concurso Público, em www.concurso.ufjf.br e/ou no DOU e na im-
prensa local.

14.2. Informações a respeito de Programas e Bibliografias,
além de datas, horários e locais de realização das Provas, bem como
de resultados deste Concurso, não serão fornecidas por telefone.

14.3. Os casos omissos serão encaminhados para apreciação
e decisão do Reitor da UFJF.

HENRIQUE DUQUE DE MIRANDA CHAVES
FILHO

ANEXO

PROVA TEÓRICA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ES-
PECÍFICOS

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS
I- LÍNGUA PORTUGUESA
Programa:
Leitura e compreensão de textos dos seguintes gêneros:
1) A sílaba e sua divisão.
2) Encontros vocálicos: hiato, ditongo e tritongo.
3) Encontros consonantais e dígrafos.
4) A tonicidade: identificação de palavras oxítonas, paro-

xítonas e proparoxítonas.
5) A acentuação gráfica nas palavras monossílabas, oxítonas,

paroxítonas e proparoxítonas.
6) Significação de palavras: sinônimos e antônimos.
7) Ortografia: palavras terminadas em esa/eza; ção/são/ssão/;

ram/rão; u/l; uso de há/a; mau/mal; mas/mais; agente/ a gente; em-
baixo/em cima; trás/atrás/traz.

8) Substantivo: flexões de gênero e número; classificação:
substantivos próprios e comuns; coletivos mais comuns; grau dos
substantivos; emprego de maiúsculas e minúsculas.

9) Adjetivo: identificação de adjetivos e concordância com
substantivos.

10) Numeral: a grafia dos cardinais (até cem) e dos ordinais
(até centésimo).

11) Pronome: a referência às pessoas do discurso.
12) Verbo: as flexões verbais no presente, passado (pretérito

perfeito) e futuro (futuro do presente do indicativo); a concordância
do verbo com o sujeito.

13) Advérbio: indicação de tempo e espaço.
14) Preposição e conjunção: reconhecimento de palavras que

estabelecem ligação.
15) Pontuação: ponto-final, ponto de interrogação, ponto de

exclamação, reticências e travessão.
Referências Bibliográficas:
1) GIACOMOZZI, Gilio; VALÉRIO, Gildete; VALÉRIO,

Geonice. Descobrindo a gramática: Língua Portuguesa - Ensino Fun-
damental. São Paulo: FDT. Edição Renovada. 4 volumes: 2º, 3º, 4º e
5º ano do Ensino Fundamental.

II- MATEMÁTICA E RACIOCÍCINO LÓGICO-QUANTI-
TAT I V O

Programa:
1) Sistema de numeração decimal: números, ordens e classes,

arredondamentos, comparações.
2) Operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e

divisão.
3) Grandezas e medidas: medidas de comprimento, massa,

capacidade e tempo.
4) Espaço e forma: figuras geométricas planas; formas geo-

métricas espaciais; planificações; perímetro.
5) Números fracionários: frações do inteiro; frações equi-

valentes; comparação de frações; frações de uma quantidade.
6) Porcentagem e proporção.
7) Tratamento da informação: tabelas; gráficos; probabili-

dade.
8) Sistema monetário brasileiro.
09) Raciocínio lógico-quantitativo.
10) Resolução de problemas.
Referências Bibliográficas:
1) DANTE, L. R. Lápis: matemática. São Paulo: Ática, 2011.

(Coleção 4º e 5º anos do ensino fundamental).
2) IMENES, L. M.; LELLIS, M.; MILANI, E. Presente ma-

temática.3.ed. São Paulo: Moderna, 2012. Projeto Presente. (Coleção
2º ao 5º ano do ensino fundamental).

3) TORRES, J.D.S. Jogos de matemática e raciocínio lógico.
São Paulo: Vozes, 2012 .

4) SMOLE, K. C. S.; DINIZ, M.I.S.V.; MARIM, V. Saber
matemática. São Paulo: FTD, 2011. (Coleção 2º ao 5º ano do ensino
fundamental).

5) Atividades de matemática para o 4º ano. Disponível em:
http ://jucienebertoldo.files.wordpress.com/2012/11/apostila-de-ativi-
dades-de-matemc3a1tica-modulo-1-4c2ba-ano.pdf.

6) Problemas para raciocinar. Disponível em: http://www.es-
colovar.org/mat problema.htm.

III- SEGURANÇA DO TRABALHO
Programa:
1) Introdução à Segurança e à Saúde do Trabalhador.
2) Acidente do Trabalho.
3) Códigos e Símbolos Específicos de Saúde e Segurança do

Tr a b a l h o .
4) Fundamentos de Segurança e Higiene do Trabalho.
5) Primeiros Socorros.
6) Proteção contra incêndio.
7) Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva.
8) Insalubridade e Periculosidade.
Referências Bibliográficas:
1) CIENFUEGOS, Fredy. Segurança no Laboratório. Editora

Interciência, 2001.
2) REIS, Jorge Santos. Manual Básico de Proteção Contra

Incêndio. Fundacentro,1987.
3) Cartilha do Trabalho Seguro e Saudável. Ministério do

Trabalho e do Emprego,2013.
4) BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira.

Segurança do Trabalho, Guia Prático e Didático. Editora Éri-
ca,2012.

5) OLIVEIRA, Cláudio Antônio Dias; MILANELI, Eduardo.
Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. Editora Yen-
dis,2012.

IV- LEGISLAÇÃO
Programa:
1) CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO

BRASIL DE 1988.
Da Administração Pública - Disposições Gerais - artigos 37

e 38.
Dos Servidores Públicos - artigos 39, 40 e 41.
disponível http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constitui-

cao/ConstituicaoCompilado.htm
2) LEI FEDERAL Nº 8112, de 11 de dezembro de 1990.
Titulo I, Titulo II, Capitulo I (artigos 5° a 22), Titulo IV,

Capítulos I e II ).
disponível em http://www4.planalto.gov.br/legislacao).

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2013 - UASG 150231

Número do Contrato: 7/2008.
Nº Processo: 23071006677200889.
DISPENSA Nº 82/2008 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE JUIZ DE -FORA UFJF. CNPJ Contratado: 01327887000190.
Contratado : FUND DE APOIO AO HOSP UNIV DA UFJFFUN-
DACAO DO HU. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do con-
trato por 06 (seis) meses, reajustes de preços de contrato em função
de Dissidio Coletivo da categoria e valor do Vale Transporte. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 05/05/2013 a 04/11/2013.
Valor Total: R$5.917.672,56. Data de Assinatura: 05/05/2013.

(SICON - 11/07/2013) 153061-15228-2013NE800070

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EXTRATO DO EDITAL Nº 169 - DIPS/UFLA,
DE 10 DE JULHO DE 2013

SELEÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA

A Pró-Reitoria de Graduação - PRG, por meio da Diretoria
de Processos Seletivos - DIPS, considerando o disposto na Resolução
nº 042 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, de 21 de
março de 2007, alterada pela Resolução CEPE nº 104, de 8 de junho




