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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 109/2012 - UASG 153114

Nº Processo: 230780336051296 . Objeto: Assinatura da coleção de
ebooks da base de dados e-volution Total de Itens Licitados: 00001 .
Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Justificativa: Solicitado por Biblioteca Central, aprovado pelo parecer
da Procuradoria Geral n¨ 968/2012-PF-UFRGS-RCM Declaração de
Inexigibilidade em 03/12/2012 . VIVIANE CARRION CASTANHO .
Diretora do Sistema de Bibliotecas . Ratificação em 03/12/2012 .
ARIO ZIMMERMANN . Pró-reitor de Planejamento e Administra-
ção. Valor Global: R$ 83.945,00 . CNPJ CONTRATADA :
42.546.531/0001-24 ELSEVIER EDITORA LTDA.

(SIDEC - 03/12/2012) 153114-15235-2012NE800001

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2012 ao Convênio Nº
759498/2011. Convenentes: Concedente : UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO RIO GRANDE DO SUL, Unidade Gestora: 153114, Ges-
tão: 15235. Convenente : FUNDACAO DE APOIO DA UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO RGS, CNPJ nº 74.704.008/0001-75. Pror-
rogar até 19 de agosto de 2013 o prazo de vigência do Convênio.
Valor Total: R$ 4.000.000,00, Vigência: 22/11/2011 a 19/08/2013.
Data de Assinatura: 22/11/2012. Signatários: Concedente : CARLOS
ALEXANDRE NETTO, CPF nº 346.005.820-04, Convenente : SER-
GIO NICOLAIEWSKY, CPF nº 004.315.830-72.

(SICONV(PORTAL) - 03/12/2012)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 UASG 153114
Número do Contrato: 135/2012. Nº Processo: 23078014395/12-28.
PREGÃO SISPP Nº 236/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO GRANDEDO SUL. CNPJ Contratado:
10404363000146. Contratado : KAPRICHO LIMPEZA E HIGIENE
LTDA. -ME. Objeto: O valor do contrato fica suprimido paraex-
cluir:sabão em barra extrusado, biodegradável,marca imperial
quant.1495un.valor unitário R$ 1,00. Fundamento Legal: 8666/93 .
Valor Total: R$1.495,00. Fonte: 100000000 - 2012NE803850. Data
de Assinatura: 27/11/2012.

(SICON - 03/12/2012) 153114-15235-2012NE800001

Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2012 ao Convênio Nº 00034/2010.
Nº Processo: 23078024110/10-41. Convenentes: Concedente : UFRS-
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RSUnidade Gestora: 153114,
Gestão: 15235. Convenente : FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE
ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE F, CNPJ nº 02.475.386/0001-
13. Executor : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL, CNPJ nº 92.969.856/0001-98. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Convênio nº 34/2010 e acrescentar ao valor global a
quantia de R$797.301,60.. Valor Total: R$ 797.301,60, Valor a ser
transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 145.498,25,
Valor previsto para exercícios subseqüentes : R$ 651.803,35. Crédito
Orçamentário: PTRES: 46143, Fonte Recurso: 0142024287, ND:
339039, Num Empenho: 2012NE810547. Vigência: 11/11/2010 a
30/11/2017. Data de Assinatura: 30/11/2012. Signatários: Concedente
: CARLOS ALEXANDRE NETTO, CPF nº 346.005.820-04, Con-
venente : ANGELA DE MOURA FERREIRA DANILEVICZ, CPF
nº 474.758.380-72, Executor : CARLOS PEREZ BERGMANN, CPF
nº 262.582.420-49.

(SICONV - 03/12/2012)

AVISO DE ANULAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 331/2012

Fica anulada a Dispensa de Licitação supra citada referente
ao processo Nº 23078022342/12

ARIO ZIMMERMANN
Pró-Reitor

(SIDEC - 03/12/2012) 153114-15235-2012NE800001

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 227/2012

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi-
cada no D.O.U em 30/11/2012 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de Container em Chapas de Aço para o Centro de Estudos
Costeiros, Limnológicos e Marinhos CECLIMAR do Instituto de Bio-
ciências.

JOSE JOAO MARIA DE AZEVEDO
Diretor da Delit

(SIDEC - 03/12/2012) 153114-15235-2012NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EDITAL Nº 294, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2012
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

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 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 - Quadro de Vagas, com Unidade, Área/Setor de

Atuação 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) Possuir no mínimo curso de Especialização ou 360 horas

de disciplinas de curso de Mestrado, reconhecidos pelo MEC, de
acordo com o art. 66 da Lei 9394 de 20/12/96 (LDB).

b) Candidatos ao setor de Libras deverão apresentar cópia do
Certificado de Proficiência na Tradução e Interpretação de Li-
bras/Língua Portuguesa (Decreto nº 5626 de 22/12/2005 e Portaria
Normativa MEC nº 20 de 07/10/2012.

c) ser aprovado e classificado no processo seletivo;
d) não possuir contrato nos termos da Lei nº. 8.745/93, com

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

gistério, de que trata a Lei nº. 7.596/87;
f) 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;

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

h) ter idade mínima de 18 anos completos;
i) gozar dos direitos políticos;
j) estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
k) estar inscrito no respectivo órgão regulamentador da pro-

fissão, quando o setor do concurso exigir.
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 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.

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- O deferimento das solicitações de inscrições será feito
pelo Departamento ou Instância responsável pela área/setor da vaga,
mediante exame preliminar dos currícula documentados, tendo por
base a pertinência do(s) título(s) do candidato em relação à área/setor
do processo seletivo.

3.7.1 - Caso todas as solicitações de inscrição efetuadas no
período definido no Anexo II sejam indeferidas, o prazo de so-
licitações de inscrições será reaberto no dia útil seguinte ao da di-
vulgação do indeferimento, por igual período.

3.7.2 - No caso de indeferimento do pedido de inscrição, o
candidato poderá recorrer, com efeito suspensivo, ao Diretor da Uni-
dade ou ao responsável pela Instância equivalente ao qual está su-
bordinado o respectivo Departamento ou Instância responsável pela
área/setor, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação dos
resultados, no local das inscrições.

3.7.3 - Caberá à congregação da Unidade ou Instância equi-
valente o julgamento dos recursos.

3.8 - 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 - O processo seletivo será conduzida por comissão jul-

gadora constituída pelo Departamento ou Instância responsável pela
área/setor do processo, composta de 03 (três) membros, sendo pelo
menos 2 (dois) pertencentes à Unidade ou Instância equivalente, pre-
ferencialmente portadores de título de doutor ou equivalente.

5.2 - O processo seletivo será realizado em duas etapas.
5.2.1 - A primeira será constituída por análise dos Curricula

Vitae, sendo eliminatória. Os critérios de pontuação serão definidos
pela Comissão Julgadora e informados aos candidatos.

5.2.2 - Aos classificados na primeira etapa serão aplicadas
pelo menos 2 (duas) das três provas abaixo relacionadas, sendo eli-
minatórias na ordem apresentada:

a) prova escrita;
b) prova didática;
c) prova prática.
5.3 - No ato da inscrição o candidato deve tomar ciência das

provas que serão realizadas e dos seus respectivos programas.
5.4 - A análise dos Currícula e as provas que venham a ser

realizadas seguirão as diretrizes apresentadas na Resolução CEG
07/2010, publicada na página www.pr1.ufrj.br.

5.5 - Às provas realizadas na segunda etapa serão atribuídas
notas de 0 (zero) a 10 (dez), considerando-se aprovado o candidato
que obtiver média igual ou superior a 7 (sete).

5.5.1 - Considera-se automaticamente reprovado, o candidato
que obtiver nota inferior a 6 (seis), em quaisquer das provas.

5.6 - Os candidatos aprovados serão classificados por média
ponderada das notas das provas, expressa com uma casa decimal, de
acordo com o critério estabelecido pelo Departamento ou Instância
responsável pela área/setor da Vaga.

5.7 - Em caso de empate, terá preferência o candidato de
maior idade.

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.

6.2 - O contrato poderá ser prorrogado, em função de análise
e definição pelo Conselho de Ensino de Graduação da continuidade
da necessidade do professor substituto, 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, realizado no Brasil,
devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, segundo a área de
formação exigida pela Unidade para cada área/setor. No caso de
títulos obtidos no Exterior, anexar cópia autenticada do título já re-
validado. O não cumprimento desta exigênc ia implica na imediata
eliminação do candidato.

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
7.1 - A Comissão Julgadora encaminhará ao Chefe do De-

partamento ou Instância equivalente a ata do processo seletivo, re-
lacionando os candidatos aprovados pela ordem de classificação. O
Diretor da Unidade ou Instância equivalente fará publicar portaria no
Diário Oficial da União com o resultado do processo seletivo, após
homologação do relatório do processo seletivo pelo CEG.

7.2 - A homologação do relatório do processo seletivo pelo
CEG é condição necessária para que se dê início aos procedimentos
de contratação do professor substituto.

7.3 - 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.

7.4 - Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofer-
tadas, serão mantidos em cadastro durante o prazo de validade do
processo seletivo e poderão ser contratados em função da dispo-
nibilidade de vagas.

7.5 - A validade do processo seletivo esgotar-se-á 12 (doze)
meses após a data da publicação do resultado no Diário Oficial da
União.

7.6 - Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação, valendo para tal fim a publicação do
resultado final do processo seletivo no Diário Oficial da União.

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

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

CARLOS ANTONIO LEVI DA CONCEIÇÃO
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Anexo I:
Quadro de Vagas/Jornada de Trabalho/Prazo de Contratação.
Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Jornada de Trabalho: 20h Prazo de Contratação: Até 31/12/2013.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Faculdade de Medicina Clínica Médica /Gastroenterologista 02(duas)
Faculdade de Medicina Clínica Médica /Terapia Intensiva 01 (uma)
Faculdade de Medicina Clínica Médica /Reumatologia 01 (uma)
Faculdade de Medicina Clínica Médica /Nefrologia 01 (uma)
Faculdade de Medicina Clínica Médica /Hematologia 01 (uma)
Faculdade de Medicina Clínica Médica /Propedêutica Clínica 01 (uma)
Faculdade de Medicina Clínica Médica /Cardiologia 01 (uma)
Faculdade de Medicina Clínica Médica /Endocrinologia 01 (uma)
Faculdade de Medicina Ginecologia/ Ginecologia - atividades no HUCFF 01 (uma)
Faculdade de Medicina Pediatria/Cardiologia Pediátrica 01 (uma)
Faculdade de Medicina Pediatria/Gastroenterologia Pediatrica 01 (uma)
Faculdade de Medicina Pediatria/Nutrologia Pediatrica. 01 (uma)
Faculdade de Medicina Pediatria/Desenvolvimento Neuropsicomotor e Reabilitação 01 (uma)
Faculdade de Odontologia Patologia e Diagnóstico oral 03 (três)
Instituto de Biologia Zoologia/ Artropoda 01(uma)
Escola de Educação Física e Desporto Ginástica, de Musculação e de Metodologia da Pesquisa 03(três)
Faculdade de Farmácia Fármacos / Controle Bio-Micro de Produtos Farmacêuticos 01 (uma)
Faculdade de Farmácia Fármacos / Química Farmacêutica 01 (uma)
Instituto de Nutrição Nutrição e Dietética/Nutrição Normal 01 (uma)

Centro de Tecnologia (CT)
Jornada de Trabalho: 20h Prazo de Contratação: Até 31/12/2013.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Escola Politécnica Estruturas/ Mecânica dos Sólidos 03(três)
Escola Politécnica Engenharia Naval e Oceânica/ Engenharia e Tecnologia Naval 01(uma)
Escola Politécnica Recursos Hídricos e Meio Ambiente / Obras Hidráulicas Continentais 01(uma)
Escola Politécnica Engenharia Industrial/ Gerência da Produção 01(uma)
Escola Politécnica Engenharia Industrial/ Engenharia Econômica 01(uma)
Escola Politécnica Engenharia Metalúrgica e de Materiais / Metalurgia Física 01(uma)
Escola Politécnica Engenharia Elétrica / Sistemas Industriais 01(uma)
Escola de Química Engenharia Química/ Fundamentos da Engenharia Quimica 01(uma)

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE)
Jornada de Trabalho: 20h Prazo de Contratação: Até 31/12/2013.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Faculdade Nacional de Direito Direito do Estado/ Direito Administrativo 02(duas)
Faculdade Nacional de Direito Direito do Estado/ Direito Penal 02(duas)
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional - IPPUR IPPUR-GPDES/ Políticas Sociais/Estado e Classes Sociais no Brasil 01(uma)
Decania do CCJE Segurança da Informação / Gestão de Crises / Comércio Internacional e Desenvolvimento 01(uma)
Decania do CCJE Segurança Pública / Teorias de Segurança e Defesa / Logística e Moblização Militar 01(uma)
Decania do CCJE Relações Internacionais / Formação so Sistema Internacional Moderno e Evolução do Sistema Internacional Contemporâneo 01(uma)

Centro de Letras e Artes (CLA)
Jornada de Trabalho: 20h Prazo de Contratação: Até 31/12/2013.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Faculdade de Letras Letras Vernáculas / Literatura Africana 01(uma)
Faculdade de Letras Letras Vernáculas / Literatura Brasileira 01(uma)
Faculdade de Letras Anglo Germânicas / Inglês 01(uma)
Faculdade de Letras Línguística e Filologia/ Linguística 01(uma)

Faculdade de Letras Ciência da Literatura/ Teoria Literária 01(uma)
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Projeto de Arquitetura 03(três)
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Estruturas/ Mecânica das Estruturas 01(uma)
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Análise e Representação da Forma/ Expressão Gráfica 01(uma)
Escola de Música Musicologia e Educação Musical/ Etnomusicologia 01(uma)
Escola de Música Musicologia e Educação Musical/ Percepção Musical 01(uma)
Escola de Música Arcos e Cordas Dedilhadas / Violão 01(uma)
Escola de Música Teclado e Percussão/ Piano 01(uma)
Escola de Belas Artes História e Teoria da Arte/ Estudos Socio econômicos I,II e III e Ética Profissional 01(uma)
Escola de Belas Artes Análise e Representação da Forma/ Desenho 01(uma)
Escola de Belas Artes Técnica de Representação/ Desenho Técnico 01(uma)

Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN)
Jornada de Trabalho: 20h Prazo de Contratação: Até 31/12/2013.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Instituto de Física Física dos Sólidos / Física Geral 03(três)
Instituto de Física Física Matemática/ Física Geral 03(três)
Instituto de Física Física Teórica/ Física Geral 01(uma)
Instituto de Química Físico Química/ Físico Química 01(uma)
Instituto de Química Química Orgânica/ Química Orgânica 01(uma)
Instituto de Geociências Geologia/Geoestatística 01(uma)
Instituto de Geociências Geologia/Geoquímica 01(uma)
Instituto de Geociências Geografia/ Geografia e ensino 01(uma)
Instituto de Geociências Geografia/ Climatologia geográfica 01(uma)
Instituto de Geociências Geografia/ Geografia Urbana 01(uma)
Instituto de Geociências Geografia/ Geoprocessamento 01(uma)
Instituto de Matemática Métodos Matemáticos/ Cálculo Diferencial e Integral 07(sete)

Campus UFRJ Macaé
Jornada de Trabalho: 40h Prazo de Contratação: Até 31/12/2013.

Unidade Curso/Setor ou Área Va g a s
Campus Macaé Licenciaturas - Macaé/Ensino de Libras 01(uma)
Campus Macaé Licenciatura em Biologia/ Didática e Prática de ensino em Biologia 01(uma)
Campus Macaé Enfermagem e Obstetrícia/ Enfermagem Médico - Cirúrgica 01(uma)
Campus Macaé Enfermagem e Obstetrícia/ Filosofia 01(uma)
Campus Macaé Licenciatura em Química/ Química Geral e Inorgânica 01(uma)
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Pólo de Xerém
Jornada de Trabalho: 20h Prazo de Contratação: Até 31/12/2013.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Polo Xerem Materiais Poliméricos/ Materiais Poliméricos 01(uma)

Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Jornada de Trabalho: 20h Prazo de Contratação: Até 31/08/2013.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Escola de Educação Física e Desporto Arte Corporal / Técnica da Dança e Folclore Brasileiro 01(uma)

Centro de Tecnologia (CT)
Jornada de Trabalho: 20h Prazo de Contratação: Até 31/08/2013.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Escola Politécnica Recursos Hídricos e Meio Ambiente / Obras Hidráulicas Continentais 01(uma)
Escola Politécnica Engenharia Elétrica / Sistemas Industriais 01(uma)
Escola de Química Engenharia Química/ Engenharia, Segurança e Controle de Processos 01(uma)

Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN)
Jornada de Trabalho: 20h Prazo de Contratação: Até 31/08/2013.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Instituto de Química Química Orgânica/Química Orgânica 01(uma)

Centro de Letras e Artes (CLA)
Jornada de Trabalho: 20h Prazo de Contratação: Até 31/08/2013.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Escola de Música Arcos e Cordas Dedilhadas / Violão 01(uma)
Faculdade de Letras Ciência da Literatura/ Teoria Literária 01(uma)

Campus UFRJ Macaé
Jornada de Trabalho: 40h Prazo de Contratação: Até 31/08/2013.

Unidade Curso/Setor ou Área Va g a s
Campus Macaé Engenharia/ Física Geral - Teórica e Experimental 01(uma)

Campus UFRJ Macaé
Jornada de Trabalho: 40h Prazo de Contratação: Até 31/03/2013

Unidade Curso/Setor ou Área Va g a s
Campus Macaé Engenharia / Matemática - Cálculo 01(uma)

Anexo II
Período e Local de Inscrição para todas as vagas do Anexo I.
Período de inscrição: 04,05,06,07 e 10 de dezembro de 2012.
Locais de Inscrição:

Unidade Endereço e Horário de Inscrição Te l e f o n e
Faculdade de Medicina - Pediatria Departamento de Pediatria -

Endereço: Rua Bruno Lobo no. 50 - 3º andar Cidade Universitária -
10:00 h as 15:00h

2590-4891
2562-6182

Faculdade de Medicina - Ginecologia Seção de Ensino da Maternidade-Escola - Rua das Laranjeiras, 180 - Laranjeiras - 09:00 às 15:00 horas 2556-9747
Instituto de Nutrição Josué de Castro Av. Carlos Chagas Filho - nº 373 -Bloco J, 2º andar - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro

10h as 15h
2562-6599

Escola de Educação Física e Desportos Av. Carlos Chagas Filho - nº 540- Ilha do Fundão - Rio de Janeiro
10 às 15h

2562-6821

Faculdade de Farmácia Secretaria do Departamento de Fármacos (DeFar)
Avenida Carlos Chagas Filho 373, CCS, Bloco B subsolo Sala 21 -
Cidade Universitária - Rio de Janeiro - 9:00 - 16:00h

2260-9192 ramal 202

Faculdade de Medicina - Clínica Médica Departamento de Clínica Médica - 11º andar - HUCFF - Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, 255, Cidade Universitária - RJ 2562-2708
Escola Politécnica Avenida Athos da Silveira Ramos 149- Centro de Tecnologia Bloco A - 2º Andar sala 06 Cidade Universitária - 09:00h as

16:00h
2562-7066

2562-7309
Instituto de Biologia Secretaria do Deptº de Zoologia

Av. Carlos Chagas Filho, 373 Sala A0-068 - Subsolo Bloco A Edifício do Centro de Ciências da Saúde, Cidade Universitária,
Ilha do Fundão,

Rio de Janeiro - RJ.
09:30h as 16:30 h

2562-6361

Faculdade de Odontologia Departamento de Patologia e Diagnóstico Oral

Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, 325, Anexo ao HUCFF - 1º Andar -Cidade Universitária - RJ
9:00 as 14:00h

2562 2071

Instituto de Química Avenida Athos da Silveira Ramos 149 - Centro de Tecnologia Bloco A - 7º andar - Cidade Universitária 09:00h as 17:00h 2562-7001
2562-7256

Instituto de Física Departamento Física dos Sólidos

Avenida Athos da Silveira Ramos 149- Centro de Tecnologia Bloco A -Cidade Universitária 10:00h as 16:00h

2562-7004

Instituto de Matemática Instituto de Matemática

Avenida Athos da Silveira Ramos 149 - Centro de Tecnologia Bloco C - Cidade Universitária 10:00h as 16:00h

2562-7036
2562-7405

Instituto de Geociências Sala da Direção

Avenida Athos da Silveira Ramos 274- prédio do CCMN - Bloco F, Cidade Universitária 10:00h as 15:00h

2598-9405

Faculdade de Letras Av Horácio Macedo, 2.151 Sala D-106 - Prédio da Faculdade de Letras - Cidade Universitária - 10 h às 15 h 2598-9748
Escola de Música Gabinete da Direção da Escola de Música

Rua do Passeio 98 - Centro

10:00h as 16:00h

2532-4649

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - ESTRUTURAS Av. Pedro Calmon, 550 - Predio da Reitoria sala 320, no horário de 10:00 às15:00h. 2598-1682
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - PROJETO E ARQUITETURA Av. Pedro Calmon, 550 - Predio da Reitoria sala 516B, no horário de 9:00 às15:00h. 2598-1665
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Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - ANÁLISE E REPRESENTA-
ÇÃO DA FORMA

Prédio da Reitoria
Av. Pedro Calmon 250
Faculdade de Arquitetura
3o andar / sala 316
Horário de 9:00 às 15:00h

25981680 / 25981681

Escola de Belas Artes Av. Pedro Calmon, 550 - sala 720 - 7º andar - Prédio da Reitoria - Fundão - 09 h às 13 h 2598-1648
Escola de Química AV ATHOS DA SILVEIRA RAMOS, 149

CENTRO DE TECNOLOGIA
BLOCO E, SALA E-209
ILHA DO FUNDÃO, RIO DE JANEIRO - RJ
HORÁRIO PARA INSCRIÇÕES: 09:00 - 15:00 H

2562 7040
2562 7043

IPPUR/GPDES Av. Pedro Calmon, 550 - sala 530 -- Prédio da Reitoria - Fundão - 09 h às 17 h 2598-1741
2598-1692

Decania do CCJE Avenida Pasteur nº 250, fundos - 10h as 16h 3873-5300
Faculdade Nacional de Direito Rua Moncorvo Filho 08 - 3º andar

Centro 10:00 h as 18:00 h
2508-0929

POLO MACAÉ SEAD - Setor de Admissão Docente
Av. Aloísio da Silva Gomes, 50 (próx. Shopping Plaza Macaé), Granja dos Cavaleiros - Macaé - RJ Horário: 9:00 h as

17:00h

(22) 2796-2553

POLO XEREM Complexo Esportivo Clube Tamoio - Estrada de Xerém nº 27 Mantiquira/Xerém (após a Praça de Xerém)9:00 as 16:00 2679-1018
2679-2098

EDITAL Nº 290, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2012

Processo Seletivo para Professor Substituto
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 Substituto 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 Equivalente 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, com Unidade, Área/Setor de Atuação e Jornada de Trabalho, bem como o respectivo Período de Contratação.
Anexo II - Período e Locais de Inscrição.
2. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
2.1 - O candidato deverá atender, cumulativamente, para a contratação temporária, aos seguintes requisitos:
a) Possuir no mínimo curso de Especialização ou 360 horas de disciplinas de curso de Mestrado, reconhecidos pelo MEC, de acordo com o art. 66 da Lei 9394 de 20/12/96 (LDB).
b) Candidatos ao setor de Libras deverão apresentar cópia do Certificado de Proficiência na Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa (Decreto nº 5626 de 22/12/2005 e Portaria Normativa MEC

nº 20 de 07/10/2012.
c) ser aprovado e classificado no processo seletivo;
d) não possuir contrato nos termos da Lei nº. 8.745/93, com exclusão inferior a vinte e quatro meses;
e) não ser ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério, de que trata a Lei nº. 7.596/87;
f) se servidor de nível superior da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, comprovar formalmente a compatibilidade

de horários;
g) ser brasileiro ou estrangeiro portador do visto permanente;
h) ter idade mínima de 18 anos completos;
i) gozar dos direitos políticos;
j) estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
k) estar inscrito no respectivo órgão regulamentador da profissão, quando o setor do concurso exigir.
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 vínculo

a n t e r i o r.
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 responsáveis pelas vagas.
3.3 - Os interessados deverão formalizar o pedido de inscrição 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, acompanhado 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 documentos deverão ser anexadas ao Requerimento de Inscrição.
3.6 - O candidato inscrito, por procuração, assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante no preenchimento

do Requerimento de Inscrição.
3.7- O deferimento das solicitações de inscrições será feito pelo Departamento ou Instância responsável pela área/setor da vaga, mediante exame preliminar dos currícula documentados, tendo por base a

pertinência do(s) título(s) do candidato em relação à área/setor do processo seletivo.
3.7.1 - Caso todas as solicitações de inscrição efetuadas no período definido no Anexo II sejam indeferidas, o prazo de solicitações de inscrições será reaberto no dia útil seguinte ao da divulgação do

indeferimento, por igual período.
3.7.2 - No caso de indeferimento do pedido de inscrição, o candidato poderá recorrer, com efeito suspensivo, ao Diretor da Unidade ou ao responsável pela Instância equivalente ao qual está subordinado o

respectivo Departamento ou Instância responsável pela área/setor, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação dos resultados, no local das inscrições.
3.7.3 - Caberá à congregação da Unidade ou Instância equivalente o julgamento dos recursos.
3.8 - 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 - O processo seletivo será conduzida por comissão julgadora constituída pelo Departamento ou Instância responsável pela área/setor do processo, composta de 03 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois)

pertencentes à Unidade ou Instância equivalente, preferencialmente portadores de título de doutor ou equivalente.
5.2 - O processo seletivo será realizado em duas etapas.
5.2.1 - A primeira será constituída por análise dos Curricula Vitae, sendo eliminatória. Os critérios de pontuação serão definidos pela Comissão Julgadora e informados aos candidatos.
5.2.2 - Aos classificados na primeira etapa serão aplicadas pelo menos 2 (duas) das três provas abaixo relacionadas, sendo eliminatórias na ordem apresentada:
a) prova escrita;
b) prova didática;
c) prova prática.
5.3 - No ato da inscrição o candidato deve tomar ciência das provas que serão realizadas e dos seus respectivos programas.
5.4 - A análise dos Currícula e as provas que venham a ser realizadas seguirão as diretrizes apresentadas na Resolução CEG 07/2010, publicada na página ww w. p r 1 . u f r j . b r.
5.5 - Às provas realizadas na segunda etapa serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez), considerando-se aprovado o candidato que obtiver média igual ou superior a 7 (sete).
5.5.1 - Considera-se automaticamente reprovado, o candidato que obtiver nota inferior a 6 (seis), em quaisquer das provas.
5.6 - Os candidatos aprovados serão classificados por média ponderada das notas das provas, expressa com uma casa decimal, de acordo com o critério estabelecido pelo Departamento ou Instância responsável

pela área/setor da Vaga.
5.7 - Em caso de empate, terá preferência o candidato de maior idade.
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.
6.2 - O contrato poderá ser prorrogado, em função de análise e definição pelo Conselho de Ensino de Graduação da continuidade da necessidade do professor substituto, 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, realizado no Brasil, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, segundo a área de formação exigida

pela Unidade para cada área/setor. No caso de títulos obtidos no Exterior, anexar cópia autenticada do título já revalidado. O não cumprimento desta exigência implica na imediata eliminação do candidato.
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7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
7.1 - A Comissão Julgadora encaminhará ao Chefe do Departamento ou Instância equivalente a ata do processo seletivo, relacionando os candidatos aprovados pela ordem de classificação. O Diretor da Unidade

ou Instância equivalente fará publicar portaria no Diário Oficial da União com o resultado do processo seletivo, após homologação do relatório do processo seletivo pelo CEG.
7.2 - A homologação do relatório do processo seletivo pelo CEG é condição necessária para que se dê início aos procedimentos de contratação do professor substituto.
7.3 - 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.
7.4 - Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas, serão mantidos em cadastro durante o prazo de validade do processo seletivo e poderão ser contratados em função da disponibilidade de

vagas.
7.5 - A validade do processo seletivo esgotar-se-á 12 (doze) meses após a data da publicação do resultado no Diário Oficial da União.
7.6 - Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação, valendo para tal fim a publicação do resultado final do processo seletivo no Diário Oficial da União.
7.7 - As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas pela Pró-Reitoria de Graduação da UFRJ.
7.8 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Edital, é competente o Foro da Justiça Federal na cidade do Rio de Janeiro.

CARLOS ANTONIO LEVI DA CONCEIÇÃO

Anexo I:
Quadro de Vagas/Jornada de Trabalho/Prazo de Contratação.
Centro de Filosofia e Ciências Humanas(CFCH)
Jornada de Trabalho: 20h
Prazo de Contratação: Até 31/12/2013.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais Filosofia/Lógica Clássica 01(uma)
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais Filosofia/ História da Filosofia 01(uma)

Anexo II
Período e Local de Inscrição para todas as vagas do Anexo I.
Período de inscrição: 10,11,12,13 e 14 de dezembro de 2012.
Locais de Inscrição:

Unidade Endereço e Horário de Inscrição Te l e f o n e
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais Largo São Francisco de Paula 01 - Térreo - PROTOCOLO - Centro

10h as 16h

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 13/2012

PROCESSO Nº 23079.029766/2012-20
Objeto: Aquisição de 158 (cento e cinquenta e oito) títulos, totalizando 700 (setecentos) exemplares de livros eletrônicos (e-books) em arquivo PDF para os diversos departamentos da Faculdade de Farmácia -
UFRJ.
Informamos a anulação do Pregão 013/2012

RICARDO ALMEIDA DE QUEIROZ
Pregoeiro

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA

EDITAL Nº 291, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012
SELEÇÃO PARA O DOUTORADO 2013

O presente Edital regulamenta a seleção pública para ingresso no Curso de Doutorado do Programa de Pós-graduação de Imunologia e Inflamação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Inflamação e a Comissão Deliberativa do Programa de Pós-Graduação de Imunologia e Inflamação do IMPPG (CEGIM - I), no uso de suas

atribuições, conferidas pelo Regimento do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e pelo Regulamento do referido Programa tornam pública a abertura de seleção de candidatos ao Curso de Doutorado do referido
Programa para o primeiro semestre de 2013.

Calendário:

AT I V I D A D E D ATA / H O R A LOCAL
Inscrições 10/12/2012 a 07/01/2013 No endereço eletrônico

( h t t p : / / w w w. p o s i m u n o e i n f l a m a c a o . c o m . b r /
ou na Secretaria de Pós-graduação do Programa (sala D1-029)

Entrega do Projeto de Tese resumido, carta de intenção de um professor-orientador, Cur-
riculum Vitae e histórico de desempenho acadêmico (Mestrado)

09/01/2013 Secretaria de Pós-graduação do Programa (sala D1-029)

Homologação das inscrições 11 / 0 1 / 2 0 1 3 No endereço eletrônico
( h t t p : / / w w w. p o s i m u n o e i n f l a m a c a o . c o m . b r /
e no Mural do Programa (sala D1-029)

Apresentação oral do pré-projeto/entrevista 30 e 31/01/2013 Sala de Aula do Bloco D - Sala D1-027 do IMPG
Divulgação dos resultados finais 04/02/2013 No endereço eletrônico

( h t t p : / / w w w. p o s i m u n o e i n f l a m a c a o . c o m . b r /
e no Mural do Programa (sala D1-029)

Instruções:
1 - As inscrições para o Doutorado do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Inflamação 2012 da Universidade Federal do Rio de Janeiro estarão abertas no período de 10/12/2012 a 07/01/2013, e

poderão ser feitas no endereço eletrônico do programa (http://www.posimunoeinflamacao.com.br/) ou de 09:00 às 16:00 horas na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Inflamação no Instituto de
Microbiologia Paulo de Góes, sala D1-029.

2 - Número de vagas: 10 (dez)
3 - Os candidatos ao Programa de Doutorado 2013 serão selecionados através da análise do Curriculum vitae, apresentação oral do projeto de Tese de Doutorado e arguição por uma comissão de seleção. Para

participar do processo de seleção os candidatos deverão entregar na secretaria do Programa, até o dia 09/01/2013 (de 09:00 às 16:00 horas), seu Curriculum vitae, o histórico de desempenho acadêmico (Mestrado),
o Projeto de Tese resumido e a carta de intenção de um professor-orientador pertencente ao quadro permanente de docentes do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Inflamação.

7 - O projeto deve ter no máximo 5(cinco) páginas e conter as seguintes seções:
Fundamentação teórica/Justificativa,
Objetivos,
Plano de Trabalho,
Perspectivas/Resultados preliminares (se houver) e
Bibliografia.
8 - A apresentação oral do projeto de Tese de Doutorado será nos dias 30 e 31/01/2012, em local a ser, posteriormente, informado na página do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Inflamação e

no quadro de avisos da secretaria do Programa (sala D1-029), e terá de 15 a 20 minutos de duração. A arguição terá como objetivo avaliar o conhecimento do aluno na área de atuação do seu projeto, o seu envolvimento
com o mesmo, a metodologia a ser aplicada e os objetivos sugeridos, bem como seus interesses no curso. A ordem de apresentação dos candidatos obedecerá à ordem de inscrição dos mesmos. A apresentação do
projeto e a arguição serão públicas, podendo ser gravadas, e terão caráter eliminatório.

9 - A comissão de seleção será composta por 3(três) professores-orientadores de Programas de Pós-graduação credenciados pela CAPES. Dois membros dessa comissão serão professores-orientadores do
Programa de Pós-graduação em Imunologia e Inflamação. O terceiro membro será selecionado no quadro de professores-orientadores de outros programas de PG pertencentes a UFRJ ou de outras instituições de ensino
e pesquisa.

10 - A avaliação do aluno seguirá os seguintes critérios:
Análise do Curriculum Vitae baseado em Publicações e histórico de desempenho acadêmico - Peso 1(um) ;
Análise do Projeto - Peso 1(um);
Entrevista - Peso 1(um).
11 - A relação dos candidatos aprovados será afixada no quadro de avisos da secretaria do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Inflamação e no endereço eletrônico (http://www.posi-

munoeinflamacao.com.br/ até o dia 04/02/2013.
OBS 1 - Como critérios de desempate serão utilizados o menor tempo de titulação de Mestrado e o C.R.A.
OBS 2 - O curso de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Inflamação possui grau 5 na CAPES e o período de curso é de 4 (quatro) anos.




