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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 93/2012 - UASG 153114

Nº Processo: 23078009068/12-72 . Objeto: Contratação da FUNDA-
ÇÃO para apoiar a realização do Projeto "Programa de Educação
Continuada na Aprendizagem da Matemática para professores do
Ensino Fundamental-2012". Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
. Justificativa: Visando o desenvolvimento científico e a capacitação
tecnológica na área da Educação. Declaração de Dispensa em
16/05/2012 . CLARISSA SELIGMAN GOLBERT . Coordenadora do
Projeto. . Ratificação em 25/05/2012 . ARIO ZIMMERMANN . Pró-
reitor de Planejamento e Administração . . Valor Global: R$ 163,51 .
CNPJ CONTRATADA : 74.704.008/0001-75 FUNDACAO DE
APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS.

(SIDEC - 08/06/2012) 153114-15235-2012NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2012 - UASG 153115

Nº Processo: 23079009920201184.
CONVITE Nº 1/2012 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE -JANEIRO. CNPJ Contratado: 13460120000113. Contratado
: D-GEO GEOLOGIA E ENGENHARIA -AMBIENTAL LTDA -
EPP. Objeto: Execução de serviços de sondagem para o estudo das
condições geotécnicas do solo. Fundamento Legal: Lei 8.666 de 1993
. Vigência: 21/05/2012 a 17/11/2012. Valor Total: R$99.678,40. Fon-
te: 112000000 - 2012NE800654. Data de Assinatura: 21/05/2012.

(SICON - 08/06/2012) 153115-15236-2012NE800134

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº 23079.035914/2010-38
Espécie: Termo Aditivo nº 01/2012 ao Convênio Específico nº
12/2010
Da vigência: Prorrogar a vigência do aludido Convênio Específico
para 14 de junho de 2012.
Data de assinatura: 30 de maio de 2012
Assinaram o Termo Aditivo: pela Fundação Universitária José Bo-
nifácio a Presidente Sylvia da Silveira Mello Vargas, e pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, o Reitor Prof. Carlos
Antônio Levi da Conceição.

Processo nº 23079.054570/2010-48
Espécie: Termo Aditivo nº 03/2012 ao Convênio Específico nº
16/2010
Da vigência: Prorrogar a vigência do aludido Convênio Específico
para 30 de abril de 2013.
Data de assinatura: 30 de maio de 2012
Assinaram o Termo Aditivo: pela Fundação Universitária José Bo-
nifácio a Presidente Sylvia da Silveira Mello Vargas, e pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, o Reitor Prof. Carlos
Antônio Levi da Conceição.

2. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO TEM-
PORÁRIA.

2.1 - O candidato deverá atender, cumulativamente, para a
contratação temporária, aos seguintes requisitos:

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

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

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

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

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

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

fissão, quando o setor do concurso exigir.
2.2 - É proibida a recontratação do professor 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, devidamente registrado
e reconhecido pelo MEC - no caso de curso superior realizado no
Brasil - segundo a área de formação exigida pela Unidade para cada
área/setor. No caso de títulos obtidos no Exterior, anexar cópia au-
tenticada do título já revalidado. O não cumprimento desta exigência
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 ANTÔNIO LEVI DA CONCEIÇÃO

EDITAL Nº 92, DE 6 DE JUNHO 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.

ANEXO I

Quadro de Vagas/Jornada de Trabalho/Prazo de Contratação.

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE)

Jornada de Trabalho: 20h

Prazo de Contratação: Até 31/12/2012.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Faculdade de Direito Direito do Estado/Direito Constitucional 01 (uma)
Faculdade de Direito Direito do Estado/ Direito Processual Civil-Prática Jurídica Cível 01 (uma)

Retângulo
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Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN)
Jornada de Trabalho: 20h
Prazo de Contratação: Até 31/12/2012.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Instituto de Geociências Geologia/Geologia de Engenharia 01(uma)
Instituto de Geociências Geologia/ Estratigrafia e Paleontologia 01(uma)
Instituto de Geociências Geografia/Geografia Física 01(uma)

Centro de Tecnologia (CT)
Jornada de Trabalho: 20h
Prazo de Contratação: Até 31/12/2012.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Escola Politécnica Estruturas / Mecânica dos Sólidos 03(três)
Escola Politécnica Engenharia Metalúrgica e de Materiais/ Metalúrgica Física 01 (uma)

Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH)
Jornada de Trabalho: 20h
Prazo de Contratação: Até 31/12/2012.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Instituto de História Teoria e Metodologia da História 01(uma)

Centro de Letras e Artes (CLA)
Jornada de Trabalho: 20h
Prazo de Contratação: Até 31/12/2012.

Unidade Departamento/Setor ou Área Va g a s
Faculdade de Letras Letras Clássicas / Latim 01(uma)
Faculdade de Letras Letras Orientais e Eslavas / Japonês 01(uma)
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Departamento de Tecnologia da Construção/ Instalações Prediais 01(uma)
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Análise e Representação da Forma / Estudo da Forma 02(duas)
Escola de Música Musicologia e Educação musical/ Musicologia histórica 01(uma)
Escola de Música Musicologia e Educação musical / Metodologia do Ensino e Pesquisa em Música 01(uma)
Escola de Música Vocal/ Canto 01(uma)

ANEXO II

Período e Local de Inscrição para todas as vagas do Anexo I.
Período de inscrição: 11,12,13,14 e 15 de junho.
Locais de Inscrição:

Unidade Endereço e Horário de Inscrição Te l e f o n e
Escola Politécnica Secretaria de Atividades Gerenciais - Escola Politécnica - Centro de Tecnologia - Bloco A, 2º andar, sala 06 - 09 h às 16 h 2562-7309
Escola de Música Rua do Passeio, 98 - Lapa - 11 h às 15 h 2532-4649
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Direção da FAU - Prédio da Reitoria - Av. Pedro Calmon, 550 - Ilha do Fundão - Sala 422 2598-1658
Instituto de Geociências Direção do Instituto de Geociências - Av. Athos da Silveira Ramos, 274 CCMN - Instituto de Geociências, Bloco F sala s/n. 10h

às 15h
Instituto de História Largo de São Francisco de Paula, 01 - Sala 201 (Gabinete da Direção) - Centro - 11h às 16h
Faculdade de Letras Av Horácio Macedo, 2.151 Sala D-106 - Prédio da Faculdade de Letras - Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ, 10 h às 15

h
2598-9748

Faculdade de Direito Secretaria dos Departamentos - Rua Moncorvo Filho, nº 08, 3º Andar - 10h às 16 h

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O. de 21/05/2012 foi alterado. Objeto: Contratação de
empresa de engenharia especializada para construção, mediante o
regime de empreitada por unitário, com adjudicação por preço global,
tipo menor preço, de uma base de concreto e instalação de um
reservatório d água, inclusive as instalações hidráulicas, para o Pólo
de Xistoquímica do Instituto de Química - UFRJ.

Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 11/06/2012 das
09h00 às 12h00 e d14h00 às 16h00 . Endereço: Av. Pedro Calmon,
550, 8º Andar, Sala 827, Prédio da Reitoria Cidade Universitária - RIO
DE JANEIRO - RJ. . Entrega das Propostas: 12/07/2012 às 10h00.

ARACELI CRISTINA DE SOUSA FERREIRA
Pró-Reitora

(SIDEC - 08/06/2012) 153115-15236-2012NE800134

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2012 - UASG 153115

Nº Processo: 23079061739201198 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para a futura aquisição de gases, visando atender às
necessidades do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB), Instituto de
Física (IF), Instituto de Química (IQ), Instituto de Macromoléculas
(IMA), Ladetec (LAB DOP) e Laboratórios Associados Núcleo de
Pesquisas de Produtos Naturais (NPPN) e Programa de Engenharia
Química - COPPE/UFRJ (COPPE) da UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO. Total de Itens Licitados: 00017 . Edital:
11/06/2012 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 16h00 . Endereço: Av.
Pedro Calmon, 550, 8º Andar, Sala 827, Prédio da Reitoria . Cidade
Universitária - Ilha do Fundão - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das
Propostas: a partir de 11/06/2012 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br. . Abertura das Propostas: 29/06/2012 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: O Edital encontra-se à

disposição na página www.pr6.ufrj.br ou poderá ser retirado mediante
a apresentação de CD-R virgem nas dependências da PR-6 na sala
827 oitavo andar do prédio da Reitoria da UFRJ.

ARACELI CRISTINA DE SOUSA FERREIRA
Pró-Reitora

(SIDEC - 08/06/2012) 153115-15236-2012NE800134

FORÚM DE CIÊNCIA E CULTURA
MUSEU NACIONAL

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
DE PÓS GRADUAÇÃO DO CURSO

DE ANTROPOLOGIA SOCIAL

EDITAL Nº 89, DE 27 DE MARÇO DE 2012
SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

EM ANTROPOLOGIA SOCIAL - MESTRADO
1º SEMESTRE DE 2013

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Antro-
pologia Social (PPGAS), Museu Nacional, Universidade Federal do
Rio de Janeiro, torna público o Edital para a seleção de candidatos
para o curso de Mestrado deste programa, nos seguintes termos.

Período de Inscrição: de 04 de Junho à 3 de Julho de
2012.

Horário: das 10:00h às 16:00h
Local: Secretaria do PPGAS, Departamento de Antropologia,

Museu Nacional, UFRJ, Quinta da Boa Vista s/n, São Cristóvão, Rio
de Janeiro

E-mail: ppgas-mn@gmail.com
Observação:
1. Esta seleção destina-se exclusivamente ao ingresso ao

Curso de Pós-Graduação e não está vinculada à concessão de qual-
quer tipo de bolsa.

2. A duração da bolsa de mestrado, quando for concedida,
será de até 24 meses a contar da data de matrícula no curso e não da
data de implementação da bolsa.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido. O for-

mulário está disponível na homepage (http://www.ppgasmuseu.etc.br)
e na Secretaria do PPGAS. Nesse formulário, o candidato deverá
fornecer seu endereço completo, incluindo número de telefone e en-
dereço eletrônico, quando houver, e especificar para onde devem ser
encaminhadas as comunicações relativas à Seleção. Cada candidato
será responsável pela correção destas informações.

b) Xerox autenticada em cartório do diploma do curso de
graduação.

c) Xerox autenticada em cartório do Histórico Escolar do
curso de graduação.

d) Curriculum Vitæ Lattes com cópias dos documentos com-
probatórios

e) Carta de apresentação das razões da candidatura, com
indicação do caráter de dedicação ao curso (integral, parcial ou ex-
clusiva). No caso dos candidatos aprovados que venham a ser alunos
bolsistas em 2013, de acordo com a orientação das agências oficiais
de fomento à produção científica, é necessário ter dedicação exclusiva
ao curso.

f) Cópias da Carteira de Identidade e CPF (e passaporte ou
equivalente, no caso de estrangeiros).

g) No caso de existência, anexar um exemplar de cada tra-
balho acadêmico publicado.

2.2. Ao inscrever-se na Seleção, o candidato estará reco-
nhecendo sua aceitação das normas estabelecidas neste Edital.

2.3. Os candidatos que não puderem comparecer pessoal-
mente à Secretaria do PPGAS poderão se inscrever por procuração ou
por correspondência, via SEDEX, com aviso de recebimento. A com-
provação da data da postagem até 03/07/2012 será o carimbo do
correio.

2.4. Os candidatos graduados que não tiverem seu diploma
ou ainda estiverem cursando a graduação poderão se inscrever me-
diante a apresentação de uma declaração da instituição ensino de
origem de que o curso deverá ser concluído antes de março de 2013.
Neste caso, a matrícula do candidato aprovado será condicionada à
apresentação do diploma e/ou certificado de conclusão da gradua-
ção.




