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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 11/2012

A UFMT torna público o resultado do PE SRP 11/2012.
Valor global da ata: R$ 535.608,30. Licitantes vencedo-
res:00.539.955/0001-11; 01.331.407/0001-64;03.304.825/0001-98;
03.514.129/0001-06;03.746.938/0001-43; 03.967.423/0001-73;
04.068.303/0001-05; 04.420.130/0001-34; 04.522.053/0001-23;
05.075.962/0001-23; 05.412.953/0001-80; 07.245.458/0001-50;
09.105.910/0001-03; 09.569.733/0001-16; 10.610.268/0001-07;
10.828.286/0001-51; 11.094.173/0001-32; 11.501.894/0001-10;
11.665.541/0001-55; 12.132.240/0001-29; 12.477.414/0001-95;
12.561.153/0001-97; 13.322.188/0001-36; 13.753.287/0001-72;
13.897.910/0001-60; 13.970.625/0001-28; 24.005.316/0001-34;
47.699.350/0001-51; 50.596.790/0011-60; 72.387.277/0001-20;

BRUNA LACERDA ROCHA
Pregoeira

(SIDEC - 27/08/2012) 154045-15262-2012NE800088

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2012 UASG 154054

Número do Contrato: 111/2008.
Nº Processo: 23104005141200811.
DISPENSA Nº 204/2008 Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. CNPJ Contratado:
00482840000138. Contratado : LIDERANÇA LIMPEZA E CON-
SERVAÇÃO LTDA. Objeto: Reequilibrar os valores referentes ao
Aviso Prévio e reconhecer os valores devidos de reequilibração desde
o momento em que ocorreu oaumento de custos, (13.10.2012) até a
data de inicio de vigência dos valores reequilibrados (330.06.2012),
no valor de R$ 4.763,40. b) Acrescer o valor de R$ 556,04, alterando
o valor mensal do contrato ora aditado de R$ 39.195,82 paraR$
39.751,86,mensais, a serem pagos a partir dejulho de 2012,perfazendo
um total de R$ 318.014,88. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vi-
gência: 19/07/2012 a 11/02/2013. Valor Total: R$9.211,72. Fonte:
112000000 - 2012NE801710 Data de Assinatura: 19/07/2012.

(SICON - 27/08/2012) 154054-15269-2012NE800168

NÚCLEO DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2012 UASG 154357

Número do Contrato: 20/2010.
Nº Processo: 23104051908200965.
PREGÃO SISPP Nº 83/2010 Contratante: FUNDAÇÃO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. CNPJ Con-
tratado: 04022212000120. Contratado : SERVAN ANESTESIOLO-
GIA E TRATAMENTODE DOR DE CAMPO GRAN. Objeto: Pror-
rogação por mais 12 (doze) meses doContrato nº 20/2010 com a
empresa Servan Anestesiologia e Tratamento de Dor de Campo Gran-
de. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 26/08/2012 a
25/08/2013. Valor Total: R$1.680.000,00. Fonte: 151121407 -
2012NE801067. Data de Assinatura: 22/08/2012.

(SICON - 27/08/2012) 154357-15269-2012NE800635

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 114/2012 - UASG 154357

Nº Processo: 23447000623201281 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição em parcelas mensais de reagentes para a realização de
exames de e dosagem de fatores de coagulação, com cedência em
regime de comodato de aparelho necessário para realização dos testes,
conforme quantidades e demais especificações descritas no Anexo II
e IV(termo de referência), com previsão de consumo em doze meses.
Total de Itens Licitados: 00003 . Edital: 28/08/2012 de 08h00 às
11h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Avenida Senador Filinto Muller
355 Vila Ipiranga CAMPO GRANDE - MS . Entrega das Propostas:
a partir de 28/08/2012 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. .
Abertura das Propostas: 10/09/2012 às 10h00 site www.compras-
net.gov.br. . Informações Gerais: As interessadas poderão obter o
edital na íntegra pelos sítios:- www.comprasnet.gov.br ou
www.nhu.ufms.br ou via e-mail pelo Fone-67-3345.3328.

PEDRO ALCANTARA SOARES MOREL
Presidente da CPL

(SIDEC - 27/08/2012) 154357-15269-2012NE800285

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2012 publicado no D.O.
de 17/08/2012 , Seção 3, Pág. 38. Onde se lê: Valor R$ 447.000,00
Leia-se : Valor R$ 149.000,00

(SICON - 27/08/2012) 154357-15269-2012NE800635

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PIAUÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 125/2012 - UASG 154048

Nº Processo: 23111.014099/1273 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para aquisição de material de consumo (Bovinos,
caprinos, suínos, OVINOS, cães, gatos), para os Setores da UFPI:
Zootecnia, CAT, CCA, NEPPAS, Biotério Central, Hospital Univer-
sitário, Colégio Agrícola Amilcar Ferreira Sobral, em Floriano-PI.,
Colégio Agrícola de Bom Jesus/Fazenda, Bom Jesus-PI, com entrega
parcelada nos locais acima, de acordo com a necessidade de consumo,
até a quantidade limite, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecida Total de Itens Licitados: 00084 . Edital: 28/08/2012 de
08h30 às 11h30 e de 14h às 17h30 . Endereço: Campus Universitario
Ministro Petronio Portela TERESINA - PI . Entrega das Propostas: a
partir de 28/08/2012 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. .
Abertura das Propostas: 11/09/2012 às 09h00 site www.compras-
n e t . g o v. b r.

(SIDEC - 27/08/2012) 154048-15265-2012NE800270

PREGÃO Nº 129/2012 - UASG 154048

Nº Processo: 23111.010027/1211 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para aquisição de material para Manutenção Predial
(kit para cadeira escolar, brocas, portas e outros), para atender de-
mandas da Universidade Federal do Piauí, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de
Itens Licitados: 00271 . Edital: 28/08/2012 de 08h30 às 11h30 e de
14h às 17h30 . Endereço: Campus Universitario Ministro Petronio
Portela Iniga - TERESINA - PI . Entrega das Propostas: a partir de
28/08/2012 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das
Propostas: 19/09/2012 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

ANTONIO FRANCISCO MARTINS FORTES
Pregoeiro

(SIDEC - 27/08/2012) 154048-15265-2012NE800270

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 5/2012 - UASG 154042

Nº Processo: 23116004175201236 . Objeto: Contratação de empresa para
construção do Centro de Desenvolvimento de Alimentos, Fármacos e
Bioenergia à base de spirulinas microalgas CEAS e Laboratório de Energia
Bioquímica - LEB Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 28/08/2012 de
08h00 às 12h00 e de 13h às 17h30 . Endereço: Av. Itália, Km 08 - Carreiros
RIO GRANDE - RS . Entrega das Propostas: 01/10/2012 às 15h00

MARCOS ANTONIO ARAUJO DA SILVEIRA
Diretor de Administração de Material

(SIDEC - 27/08/2012) 154042-15259-2012NE800217

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 42, DE 27 DE AGOSTO DE 2012

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº 102/GR de 07 de março de 2012, de acordo com o
disposto na Lei nº 8.112/90 e suas atualizações, nos Decretos nº 94.664 e nº 6.944, de 23/07/87 e 21/08/09, respectivamente, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, conforme especificações a seguir:

DO CONCURSO
1. O concurso público objeto deste edital será coordenado pela Diretoria de Recursos Humanos/DRH, podendo para o fim publicar atos, avisos, convocações, comunicados e demais regulamentações.
1.1.A DRH poderá recorrer aos serviços de outros setores da UFRR ou de outras Instituições de ensino, necessários à realização do concurso.
1.2.Os trabalhos sob a coordenação da DRH terminarão quando da publicação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União.
1.3.O concurso público de que trata o presente edital tem por objetivo suprir vagas para o cargo de professor do magistério Superior para candidatos portadores dos títulos de doutorado, mestrado e graduado,

para o quadro efetivo da UFRR, conforme o especificado no quadro a seguir:
Unidades Acadêmicas, Cargo/Classe, Exigências Complementares, Carga Horária, Vagas.

Unidades
Acadêmicas

Cargo/Classe Exigências Complementares Carga
Horária

Va g a s

CCS/
Medicina

Professor Assistente
Graduação em Medicina, com Mestrado na área da Saúde. Área de atuação: Saúde Pública ou Saúde
da Família.

40h 01

CCT/Engenharia Civil Professor
Adjunto

Graduação em Engenharia Civil, com Doutorado em Engenharia Civil ou áreas afins a área de
conhecimento do Concurso.

40h/DE 01

CeCAJ/
Administração

Professor Adjunto
Bacharel em Administração com Doutorado em Administração. Área de atuação: Administração.

40h/DE 01

CeCAJ/
Administração

Professor Assistente
Bacharel em Matemática ou Estatística, com Mestrado em Administração. Área de atuação: Ad-
ministração.

40h/DE 01

CENCEL/DLEM/LIBRAS/Língua Bra-
sileira de Sinais

Professor Assistente
Graduado ou Licenciado em Letras ou Pedagogia, com mestrado em Letras, Linguística Aplicada ou
Educação. Portador de Certificado emitido pelo Ministério da Educação em Exame Específico de
Proficiência no uso e no ensino da LIBRAS.

Ou Licenciado em Letras Libras com Mestrado em Letras, Linguística, Linguística Aplicada
ou Educação.

40h/DE 01

DEE/
Engenharia Elétrica

Professor
Assistente Graduado em Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Engenharia Eletrônica ou Engenharia

de Telecomunicações, com Mestrado em Engenharia Elétrica ou áreas afins.

40h/DE 02

DEE/
Engenharia Elétrica

Professor
Assistente Graduado em Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Engenharia Eletrônica ou Engenharia

de Telecomunicações, com Mestrado em Engenharia Elétrica ou áreas afins.

40h/DE 01
(PNE)

To t a l 08
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2. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, no período de 29/08/2012 a 31/08/2012, devendo a Pró-Reitoria de Administração e Desenvolvimento Social, julgar

e responder à impugnação em até 02 dias úteis.
2.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Pró-Reitoria de Administração e
Desenvolvimento Social o interessado que não o fizer de acordo com o estabelecido no subitem 2.1, apontando as falhas ou irregularidades que julgarem necessárias.
2.3. A impugnação interposta deverá ser entregue na Diretoria de Recursos Humanos, Prédio da Reitoria, Avenida Capitão Ene Garcez, nº. 2.413, Bairro Aeroporto, CEP 69.304-000, Boa Vista - Roraima,

endereçada à Diretoria de Recursos Humanos - Edital 030/2012, nos horários de 8:30h às 11:30h e de 14:30h às 17:30h.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. No ato da inscrição o candidato deverá entregar:
a) Comprovante original de recolhimento da taxa de inscrição no valor de:
Cargo de Professor do Magistério Superior Adjunto I, com doutorado: R$ 80,00
Cargo de Professor do Magistério Superior Assistente I, com mestrado: R$ 70,00
Cargo de Professor do Magistério Superior Auxiliar I, com graduação: R$ 60,00
b) A taxa deve ser depositada no Banco do Brasil através da Guia de Recolhimento da União-GRU, (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp), Código de Recolhimento 28883-7, Unidade

Gestora 154080, Gestão 15277, em nome da Universidade Federal de Roraima. No que se refere ao comprovante de pagamento não serão aceitos quaisquer tipos de protocolo, agendamento ou pagamentos
condicionados.

c) Ficha-requerimento de inscrição preenchida e assinada, não podendo conter emendas, rasuras ou entrelinhas;
d) Cópia recente, legível e em bom estado de documento de identidade, expedido pelas Secretarias de Segurança Pública ou pelas Forças Armadas, Polícias Militares, Corpo de Bombeiros, Ordens ou Conselhos

de Classe, Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo), Carteira de Trabalho, Certificado de Reservista e Carteiras Funcionais expedidas por órgão público (que por lei federal valham como documento de identidade,
não sendo considerado comprovante o número da carteira de identidade ou qualquer tipo de protocolo);

e) Três vias do curriculum vitae, observado o padrão LATTES do CNPQ, constando as cópias dos documentos comprobatórios, do histórico e do diploma referente ao cargo para o qual concorrer em cada
uma das três vias do respectivo curriculum, devidamente encadernados ou grampeados com os documentos numerados em ordem crescente de informações constadas no curriculum LATTES;

f) Cópia do visto de permanência ou de documento de igual validade na forma da legislação em vigor para candidatos de nacionalidade estrangeira.
3.2. Os títulos de graduação e pós-graduação emitidos por curso de instituição estrangeira ou nacional, não reconhecidos pela CAPES, deverão estar revalidados por instituição de ensino nacional credenciada

pelo MEC.
3.3. As cópias dos diplomas de graduação e pós-graduação cursados no País poderão ser substituídas,
para efeito de inscrição, por cópia do certificado de conclusão de curso, acompanhado de justificativa, emitidos pela instituição responsável ou outro documento que os comprove.
3.4. Não serão aceitas inscrições fora do prazo e/ou condicionais, como também não serão aceitos quaisquer documentos, com exceção da atualização de endereço.
3.5. Admitir-se-á inscrição por procuração específica para este fim, de formato simples, não sendo necessário o reconhecimento de firma, devendo o procurador entregá-la no setor de inscrição, juntamente

com a documentação a seguir:
a) Cópia legível do documento de identidade do procurador;
b) Documentação do candidato exigida no subitem 3.1.
3.6. O comprovante de inscrição será entregue ao procurador, depois de efetuada a inscrição.
3.7. A entrega da documentação completa, exigida para inscrição, será de inteira responsabilidade do candidato (a) ou do seu procurador (a), não cabendo ao setor de inscrição conferência no ato do

recebimento. O (A) procurador (a) assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros.
3.8. Não haverá isenção da taxa de inscrição.
3.9. No caso de qualquer entrave relativo à percepção financeira da taxa de inscrição junto à conta indicada para depósito, cancelar-se-á a inscrição, eliminando em qualquer momento o candidato do

concurso.
3.10. Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no concurso, uma vez que a taxa paga não será

restituída em hipótese nenhuma.
3.11. No ato da inscrição é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. Caso não o possua deverá solicitá-lo nos postos credenciados, em tempo hábil, isto é, de forma que

disponha do respectivo número no momento da inscrição.
3.12 Ao portador de necessidade especial é assegurado o direito de inscrição e participação no presente
concurso público, para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a necessidade especial de que é portador, porém não será disponibilizado reserva de vaga face ao quantitativo das vagas autorizadas

para o concurso público.
4. DO PERÍODO, DO LOCAL E DO HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES.
4.1 Período: 03/09/2012 a 28/09/2012 em dias úteis.
4.2 Local: as inscrições deverão ser efetivadas na Diretoria de Recursos Humanos/DRH da Universidade Federal de Roraima, Prédio da Reitoria, sala da DRH.
4.3. A UFRR tornará pública qualquer alteração nos locais de inscrição.
4.4. Horário: de 8:30h às 11:30h e de 14:30h às 17:30h (horário local).
4.5. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve certificar-se de que atenderá a todos os requisitos exigidos a investidura no cargo/área de conhecimento para a qual pretende concorrer, conforme quadro

do item 1.4 ou, se aberto novo período de inscrição, quadro do item 4.11;
4.6. Será disponibilizado no site www.ufrr.br/drh o edital completo contendo o Programa de Prova que constará de 10 itens (Anexo III) referente a cada setor de estudos.
4.7. Serão aceitas inscrições via SEDEX, para o seguinte endereço: Universidade Federal de Roraima, Diretoria de Recursos Humanos, Prédio da Reitoria, Avenida Capitão Ene Garcez, nº. 2.413, Bairro

Aeroporto, CEP 69.304-000, Boa Vista - Roraima, devendo conter no envelope: solicitação de inscrição datada e assinada, conforme o modelo definido no Anexo I deste Edital e a documentação do candidato exigida
no subitem 3.1. O envelope deve constar da seguinte identificação:"Concurso Público/Doutorado" ou "Concurso Público/Mestrado" ou "Concurso Público/Graduado", identificando também a respectiva área.

a) Somente será considerada a documentação postada até o dia 28/09/2012.
b) A UFRR não assumirá qualquer responsabilidade por atrasos ou extravios de correspondência ou documentação que lhe tenha sido encaminhada. Será disponibilizada no site www.ufrr.br/drh no dia

02/10/2012 a relação dos nomes dos candidatos que enviaram o pedido de inscrição via SEDEX, dentro do prazo estabelecido.
4.8. Uma comissão convocada pela Diretoria de Recursos Humanos - DRH analisará, os documentos entregues, para fins de homologação das inscrições.
4.9. As inscrições que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital serão indeferidas.
4.10. Dia 05/10/2012 será publicada a relação nominal dos candidatos com inscrições deferidas e eventualmente indeferidas.
4.11. Encerrado o prazo de inscrição e verificado que não houve candidatos inscritos para o cargo de Professor de Magistério Superior, com título de doutor/mestre a inscrição será aberta, automaticamente,

para Concurso Público de Professor de Magistério Superior com título de mestre/graduado respectivamente conforme o quadro e respectivo cronograma a seguir:
a) Centro, Departamento, Cargo/Classe, Exigências Complementares, Carga Horária, Vagas.

Unidades
Acadêmicas/ Área

Cargo/Classe Exigências Complementares Carga
Horária

Va g a s

CCS/
Medicina

Professor Auxiliar
Graduação em Medicina. Área de atuação: Saúde Pública ou Saúde da Família.

40h 01

CCT/
Engenharia Civil

Professor
Assistente

Graduação em Engenharia Civil, com Mestrado em Engenharia Civil ou áreas afins a área de
conhecimento do Concurso.

40h/DE 01

CeCAJ Professor Assistente
Bacharel em Administração com Mestrado em Administração. Área de atuação: Administração.

40h/DE 01

CENCEL/DLEM/LIBRAS/Língua Bra-
sileira de Sinais

Professor Auxiliar
Graduado ou Licenciado em Letras ou Pedagogia. Portador de Certificado emitido pelo Ministério da
Educação em Exame Específico de Proficiência no uso e no ensino da LIBRAS.

Ou Licenciado em Letras Libras.

40h/DE 01

To t a l 04

b) Períodos: Inscrição, Postagem, Homologação das Inscri-
ções.

b.1) Período: 15/10/2012 a 31/10/2012 em dias úteis.
b.2) Postagem via SEDEX até 31/10/2012.
b.3) Divulgação no site dos inscritos via SEDEX no dia

0 5 / 11 / 2 0 1 2 .
b.4) Publicação da homologação das inscrições no dia

0 8 / 11 / 2 0 1 2 .
4.12. Todas as publicações (editais, avisos, comunicados,

convocações e programas, etc.) relacionadas com o concurso público,
objeto deste edital, serão disponibilizadas no site www.ufrr.br/drh e
no mural da Diretoria de Recursos Humanos, sendo de responsa-
bilidade do(a) candidato(a) manter-se informado(a).

5. DAS MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
5.1O concurso constará de três modalidades de avaliação

valendo 100 pontos:
a) Prova Escrita - de caráter eliminatório, terá igual teor para

todos os candidatos e com duração máxima de 4 horas, na qual o
candidato discorrerá sobre um ponto sorteado na hora da prova,
dentre os dez temas do Programa da Prova, específico da área de
atuação;

a.1) Para efeitos de pontuação na prova Escrita de conhe-
cimentos serão observados dos Candidatos:

I - Capacidade analítica e crítica com pontuação igual a 20
pontos;

II - Articulação, Complexidade e Contextualização no De-
senvolvimento igual a 30 pontos;

III- Clareza no desenvolvimento das ideias e conceitos, com
pontuação igual a 30 pontos;

IV- Forma (uso correto da Língua Portuguesa), com pon-
tuação igual a 20 pontos.

b) Prova Didática - de caráter eliminatório
b.1) Prova didática constará de uma aula teórica com du-

ração de 50 minutos, sobre um ponto sorteado, extraído dentre uma
lista de dez pontos do Programa da Prova, específico da área de
atuação.

b.2) O sorteio do ponto da prova didática será efetuado no
local de prova 24 horas, no mínimo, antes de sua realização bem
como da ordem de sua apresentação individual.

b.3) Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abor-
dagem e a de apresentação do ponto sorteado para a prova didática,
sendo-lhe facultado o uso dos recursos audiovisuais.

b.4) Cada candidato deverá entregar aos membros da Co-
missão Examinadora o respectivo Plano de Aula, em 03 vias im-
pressas, antes do início da mesma.

b.5) Somente prestarão a prova didática os candidatos ha-
bilitados na prova escrita.

b.6) Serão atribuídas, individualmente, pelos membros da
banca examinadora, notas de 0 a 100 pontos, como avaliação.

b.7) Para efeitos de pontuação na prova Didática serão ob-
servados dos candidatos:

I - Conhecimento e domínio sobre o assunto, com pontuação
igual a 40 pontos

II - Clareza na exposição, capacidade de expressão e de
síntese, com pontuação igual a 30 pontos

III - Linguagem correta e adequada, com pontuação igual a
10 pontos

IV - Utilização adequada do tempo, com pontuação igual a
10 pontos

V - Elaboração do Plano de Aula, com pontuação igual a 10
pontos

b.8) Na hipótese do candidato necessitar da utilização de
recursos audiovisuais este deverá avisar a Banca examinadora com
antecedência mínima de 24 horas da prova.

c) Prova de Títulos de caráter Classificatório
c.1) Será considerada para pontuação referente à titulação

acadêmica apenas a titulação mais alta;
c.2) A atribuição de pontuação para a prova de análise cur-

ricular atenderá aos critérios relacionados no Anexo II deste edital.
5.2 Compete aos Conselhos de Centro, Institutos e Núcleos

Acadêmicos indicar os componentes das bancas examinadoras de
concursos públicos para a admissão de docentes, ouvido o conselho
de curso, que será composta de quatro membros (três titulares e um
suplente) e um(a) secretário(a), devendo pelo menos o presidente da
banca, possuir título mais elevado.
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6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. Será eliminado o candidato que obtiver, em qualquer

uma das duas modalidades (prova escrita, prova didática e prova de
análise curricular) nota inferior a 60 pontos, atribuída por, pelo me-
nos, um dos membros da banca examinadora.

6.2. Será considerado eliminado do concurso o candidato que
obtiver nota inferior a 60 pontos, referente à média aritmética dos
membros da Comissão Examinadora, na prova escrita ou na prova de
aptidão didática.

6.3. Somente o candidato que obtiver nota igual ou superior
a 60 pontos, referente à média aritmética dos membros da Comissão
Examinadora, na prova escrita, poderá participar da prova de aptidão
didática ou didática prática.

6.3. Somente o candidato que obtiver nota igual ou superior
a 60 pontos, referente à média aritmética dos membros da Comissão
Examinadora, em cada uma das provas escrita e de aptidão didática
ou didática prática terá os títulos avaliados. A nota da prova de títulos
é apenas classificatória.

6.5. A classificação geral dos candidatos far-se-á pela soma
dos pontos obtidos na prova escrita, na prova de aptidão didática ou
didática prática e na prova de títulos.

6.6. No caso de empate na pontuação (Prova Escrita + Prova
Didática ou didática prática +Prova de Análise Curricular), para fins
de classificação final, será dada preferência, sucessivamente, ao can-
didato que:

a) obtiver maior pontuação na Prova Escrita;
b) obtiver maior pontuação na Prova Didática ou Didática

Prática;
c) obtiver maior pontuação na Prova de Análise Curricular;
d) tiver a maior idade.
6.7. A banca examinadora encaminhará à Diretoria de Re-

cursos Humanos, o resultado do concurso, na
Ordem decrescente de pontuação, propondo a nomeação dos

aprovados, observada a ordem de classificação com referência a
quantidade de vagas a serem preenchidas.

7. DAS PROVAS
7.1. Confirmação do local, data e horário das provas deverão

ser acompanhados pelo candidato no endereço eletrônico:
www.ufrr.br/drh. O candidato deverá sempre consultar o endereço
eletrônico acima, enquanto estiver participando do concurso públi-
co.

7.2. O candidato com inscrição deferida deverá apresentar-se
no local designado para as provas (disponível no site:
www.ufrr.br/drh), no dia e hora, com pelo menos 1 hora de an-
tecedência, munido de documento de identidade e de caneta esfe-
rográfica de tinta indelével azul ou preta.

7.3. Não será permitido ao candidato prestar as provas sem o
seu documento de identidade e sem que o seu nome conste no Edital
de Homologação das inscrições.

7.4. São de responsabilidade exclusiva do candidato a iden-
tificação correta do local, data e horário de realização das provas e o
seu comparecimento às mesmas.

7.5. Na impossibilidade de o candidato apresentar documento
de identidade original, no dia de realização da prova, por motivo de
perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo,
trinta dias, ocasião em que será submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em for-
mulário próprio.

7.6. Do candidato cujo documento de identificação apresente
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador, também
será exigida a apresentação de identificação especial.

7.7. É vedada, durante a prova escrita, a utilização por parte
do candidato de qualquer, material bibliográfico ou anotações pes-
soais, utilização de equipamentos eletrônicos, salvo expressa auto-
rização da Banca Examinadora, que será válida para todos os can-
didatos.

7.8. Será eliminado do concurso público o candidato com
inscrição deferida que:

a) não comparecer ao local das provas no horário estabe-
lecido;

b) comparecer ao local das provas sem o seu documento de
identificação;

c) ausentar-se da sala de provas sem justificativa ou au-
torização, após ter assinado a lista de presença, portando ou não a
folha de respostas;

d) transgredir as normas citadas no subitem 7.7;
e) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer,

atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja in-
vestido de autoridade para supervisionar, coordenar, fiscalizar ou au-
xiliar na aplicação das provas;

f) não devolver integralmente o material recebido ao término
das provas;

g) não assinar a folha de respostas e/ou a lista de presença,
no local apropriado ou usar de qualquer tentativa de identificação
indevida;

h) não obtiver a pontuação mínima, 60 pontos, necessária
para a sua aprovação;

i) ser inabilitado em inspeção médica;
j) não apresentar os documentos exigidos quando convocado

para posse.
7.9. As provas escrita e didática serão realizadas em língua

francesa para candidatos que irão concorrer ao cargo de Professor,
área de Letras.

.10. As provas orais e de defesa de memória serão gravadas
para fins de registro e avaliação, na forma prevista no paragrafo 3° do
Art. 13 do Decreto n° 6.944/09.

8. DOS RECURSOS
8.1. O candidato cuja inscrição tenha sido indeferida poderá

recorrer em única instância ao Pró-Reitor de Administração, no prazo
de até 02 dias úteis, contado a partir da publicação do edital de
homologação das inscrições.

8.2. Dos resultados das provas: escrita, didática e de análise
curricular, poderá o candidato interpor recurso no prazo de 02 dias
úteis, contado a partir da divulgação dos resultados preliminares no
endereço eletrônico: www.ufrr.br/drh e divulgação no mural da Di-
retoria de Recursos Humanos da UFRR.

8.3. No prazo previsto para a interposição dos recursos, po-
derá o candidato solicitar vista de provas.

8.4. O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser di-
rigido ao Pró-Reitor de Administração. Recursos sem fundamentação
não serão considerados.

8.5. O Pró-Reitor de Administração ouvirá a Banca Exa-
minadora do concurso a que se vincula a vaga para o qual concorre o
candidato.

8.6. Em hipótese alguma serão avaliados pedidos de revisão
de recurso, recurso de recurso e/ou recurso do resultado final.

9. DO RESULTADO FINAL
9.1 O Resultado Final será publicado no Diário Oficial da

União - D.O.U., afixado nos murais da UFRR e no site
www.ufrr.br/drh, por ordem decrescente dos pontos obtidos nas três
modalidades de avaliação, observados os pontos mínimos exigidos
para habilitação, obedecidos os critérios de desempates e demais
normas constantes deste Edital.

10. DO PRAZO DE VALIDADE
10.1. O prazo de validade do Concurso Público a que se

refere o presente edital será de 01 ano, prorrogável por igual período,
contado a partir da data de publicação da homologação final do
concurso D.O.U.

10.2O candidato concorre exclusivamente às vagas de que
trata o presente Edital. Caso sejam autorizadas novas vagas para
cargos iguais, o candidato classificável poderá ser convocado para
tomar posse durante a validade do concurso público, observando-se a
legislação vigente e a critério da Administração da UFRR.

11. DA REMUNERAÇÃO INICIAL

C a r g o / P ro f e s -
sor

Ve n c i m e n t o
Básico

RT- Retri-
buição Por
Ti t u l a ç ã o

Auxilio
Alimen-
tação

To t a l
Bruto

Com o título de
doutor (40h/DE)

3.553,46 4.073,56 304,00 7.931,02

Com o título de
mestrado
(40h/DE)

3.181,04 1.656,62 304,00 5.141,66

Com o título de
graduado
(40h/DE)

2.872,85 --------------- 304,00 3.176,85

Obs: O Auxilio Transporte será opcional.
12. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CAR-

GO
12.1. Para a investidura do cargo exigir-se-á as seguintes

condições:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, estrangeiro legalmente

residente e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhe-
cimento de gozo de direitos políticos. Para os demais estrangeiros,
documentação hábil fornecida pela Polícia Federal que comprove a
permanência regular no País;

b) estar no gozo de seus direitos políticos;
c) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos

do sexo masculino;
d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) não acumular cargos, empregos e funções públicas, mes-

mo na inatividade, exceto aqueles permitidos pela Constituição Fe-
deral, assegurada a hipótese de opção dentro do prazo para posse
previsto no § 1° do art. 13 da Lei 8.112/1990;

f) ter idade mínima de 18 anos;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições

do cargo, comprovados pela apresentação dos seguintes exames: he-
mograma completo, raios-X do tórax, VDRL, uréia, creatinina, gli-
cemia, EAS, parasitológico de fezes;

h) apresentar os documentos que se fizerem necessários por
ocasião da posse;

i) possuir no mínimo o título exigido para o cargo;
j) não ter sofrido as penalidades existentes no art. 137 da Lei

nº. 8.112, de 11/12/1990;
l) não ter restrições fiscais.
m) apresentar visto de permanência ou de documento de

igual validade na forma da legislação em vigor para candidatos de
nacionalidade estrangeira.

13.2. Os documentos comprobatórios do atendimento aos
requisitos fixados no subitem 12.1. serão exigidos apenas dos can-
didatos convocados para nomeação, sendo que os requisitos previstos
nas alíneas "b", "c" e "d" não serão aplicados aos estrangeiros le-
galmente habilitados, de que trata a alínea "a" do subitem anterior.

14. DA CONVOCAÇÃO E POSSE
14.1. O candidato aprovado e classificado dentro do número

de vagas será convocado para nomeação, obedecida à estrita ordem
de classificação, através de ofício com Aviso de Recebimento (AR),
obrigando-se a declarar por escrito, no prazo máximo de 03 dias úteis
a contar da data de recebimento da convocação, se aceita ou não
ocupar a vaga do cargo para o qual está sendo convocado. O não
pronunciamento do candidato no prazo aqui estabelecido implicará a
sua exclusão do concurso público.

14.2. Não haverá segunda convocação para o mesmo can-
didato, em nenhuma hipótese.

14.3. O candidato nomeado que não se apresentar para as-
sumir o cargo dentro do prazo legal será automaticamente desclas-
sificado.

14.4. Para a nomeação será solicitado do (a) candidato (a)
aprovado (a) a documentação pertinente que a legislação exige.

14.5. A posse no cargo fica condicionada à aprovação em
inspeção médica por Junta Médica Oficial e ao atendimento das
condições constitucionais e legais.

14.6. Para a posse serão exigidos todos os documentos de-
clarados pelo candidato no ato da inscrição. Exige-se também de-
claração de bens e valores e de não ter vínculo empregatício com o
serviço público, salvo dentro do permissivo constitucional, com a
opção de vencimentos e compatibilidade de carga horária, se cou-
b e r.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 A candidata que necessitar amamentar durante a rea-

lização das provas deverá prover acompanhante que permanecerá em
sala reservada para finalidade da guarda da criança.

15.2. A aprovação no concurso não assegurará ao candidato
o direito de ingresso automático no Quadro de Pessoal da UFRR, mas
apenas, a expectativa de ser nomeado, segundo a ordem classifi-
catória, ficando este ato condicionado à observância das disposições
gerais pertinentes e, sobretudo, ao interesse e conveniência da Ad-
ministração.

15.3. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o
cargo de provimento efetivo ficará sujeito as normas da Resolução N°
015/2006-CUni de 13 de setembro de 2006 e ao estágio probatório
por período de 36 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade,
serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo.

15.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação no Concurso, valendo, para este fim, o
Edital de Homologação do resultado, publicado no Diário Oficial da
União.

15.5. A inscrição no presente concurso implica o conhe-
cimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital,
sendo de responsabilidade do candidato manter-se informado dos
atos, prazos, datas e procedimentos referentes ao Concurso.

15.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço
junto ao setor responsável pelo recebimento de sua inscrição, en-
quanto estiver participando do Concurso.

15.7 Os casos omissos serão resolvidos pela banca exami-
nadora e/ou Diretoria de Recursos Humanos da Universidade Federal
de Roraima conjuntamente com a Procuradoria Jurídica.

MARIA ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

RETIFICAÇÕES

No extrato publicado no DOU nº 142, de 26.07.2011, Seção
3, pág. 43.

ESPÉCIE: Contrato nº 0012/2011, CONTRATANTE: Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas -
Campus Manaus Centro; CONTRATADA: SAYONÁRA COSTA DE
SOUZA;

ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 15.04.2011 a 14.10.2011.
LEIA-SE: 27.04.2011 a 26.10.2011.
ESPÉCIE: Contrato nº 013/2011, CONTRATANTE: Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus
Manaus Centro; CONTRATADO: THALITA DAVID BARROS;

ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 15.04.2011 a 14.10.2011.
LEIA-SE: 20.04.2011 a 19.10.2011.
No extrato publicado no DOU nº 81, 29-04-2011, Seção 3,

pág. 50.
ESPÉCIE: Contrato nº 004/2011, CONTRATANTE: Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus
Presidente Figueiredo; CONTRATADO: RUBELMAR MAIA DE
AZEVEDO CRUZ NETO;

ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 15.04.2011 a 14.10.2011.
LEIA-SE: 16.04.2011 a 15.10.2011.
ESPÉCIE: Contrato nº 002/2011, CONTRATANTE: Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus
Distrito Industrial; CONTRATADO: ANIZIO DA SILVA PERES;

ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 15.04.2011 a 14.10.2011.
LEIA-SE: 16.04.2011 a 15.10.2011.

Retângulo
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