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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 54/2012 - UASG 153103

Nº Processo: 23077024907201218 .
Objeto: Aquisição de gás engarrafado - ar comprimido, dióxido de
carbono, hexafluoreto de enxofre, óxido nitroso e gasoso, oxigênio
líquido e gasoso, etc, para atender demandas das unidades univer-
sitárias. Total de Itens Licitados: 00010 . Fundamento Legal: Art. 24º,
Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Compra
realizada devido à situação emergencial, caracterizada pelo compro-
metimento da segurança de pessoas. Declaração de Dispensa em
14/06/2012 . PAULO JOSE PEREIRA . Diretor do Dmp . Ratificação
em 14/06/2012 . JOAO BATISTA BEZERRA . Pró-reitor de Ad-
ministração . Valor Global: R$ 180.983,57 . CNPJ CONTRATADA :
00.331.788/0024-05 AIR LIQUI DE BRASIL LTDA.

(SIDEC - 14/06/2012) 153103-15234-2012NE800002

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 122/2012 UASG 153114

Nº Processo: 23078029915/11-99.
PREGÃO SISPP Nº 236/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO GRANDEDO SUL. CNPJ Contratado:
00088664000154. Contratado : D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA
LTDA -Objeto: Fornecimento de material de limpeza para o SAE.
Fundamento Legal: 8.666/93 . Vigência: 13/06/2012 a 31/12/2012.
Valor Total: R$32.683,56. Fonte: 100000000 - 2012NE803862 Fonte:
100000000 - 2012NE803861 Fonte: 100000000 - 2012NE803860.
Data de Assinatura: 13/06/2012.

(SICON - 14/06/2012) 153114-15235-2012NE800001

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 105/2012 - UASG 153114

Nº Processo: 23078032965/11-35 .
Objeto: Aquisição de um Moinho Planetário de Esferas e acessórios.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso
XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: São bens des-
tinados e indispensáveis à execução e desenvolvimento do Projeto.
Declaração de Dispensa em 29/05/2012 . LIRIO SCHAEFFER . Co-
ordenador do Projeto. . Ratificação em 13/06/2012 . ARIO ZIM-
MERMANN . Pró-reitor de Planejamento e Administração . . Valor
Global: R$ 59.350,00 . CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro RETSCH
GM BH.

(SIDEC - 14/06/2012) 153114-15235-2012NE800001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 30/2012 - UASG 153114

Nº Processo: 23078016193/12-84 .
Objeto: Sistema de escaneamento 3D a laser e acessórios. Total de
Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei
nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: São bens destinados e in-
dispensáveis à execução e desenvolvimento do Projeto: Recurso
REUNI. Declaração de Inexigibilidade em 08/06/2012 . ROOSE-
VELT DE LARA SANTOS JUNIOR . Coordenador do Projeto. .
Ratificação em 13/06/2012 . ARIO ZIMMERMANN . Pró-reitor de
Planejamento e Administração . . Valor Global: R$ 296.219,00 .
CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro OPTECH IN CORPORATED.

(SIDEC - 14/06/2012) 153114-15235-2012NE800001

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 42, DE 14 DE JUNHO DE 2012.

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de
suas atribuições, torna públicas a homologação do resultado e a clas-
sificação dos candidatos habilitados no Concurso Público de Títulos e
Provas para Provimento de Cargo na Classe de Professor Adjunto,
conforme consta no processo nº. 23078.033792/11-54, Edital de
Abertura nº. 17, de 01 de dezembro de 2011, publicado no D.O.U. do
dia 02 de dezembro de 2011, Seção 3, página(s) 112,113 e 114.

Unidade: Faculdade de Farmácia
Departamento: Produção de Matéria Prima
Área: Química Farmacêutica e Controle de Qualidade de

Matéria Prima
Candidatos(as) habilitados(as) e médias: 1º. lugar: Daniel

Fábio Kawano - 8,27; 2º. lugar: Aline Rigon Zimmer - 7,70; 3º. lugar:
Andreas Sebastian Loureiro Mendez - 7,45 e 4º. lugar: Cabral Pavei
- 7,41.

Da decisão acima caberá recurso ao Plenário do CEPE, de-
vendo o mesmo ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data posterior à circulação do Diário Oficial da União em
cuja edição esteja publicado este edital.

O prazo de validade do resultado do presente concurso será
de 01 (um) ano, prorrogável por igual período no interesse da ad-
ministração, a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial da
União.

MAURÍCIO VIEGAS DA SILVA

EDITAL Nº 43, DE 14 DE JUNHO DE 2012.

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de
suas atribuições, torna públicas a homologação do resultado e a clas-
sificação dos candidatos habilitados no Concurso Público de Títulos e
Provas para Provimento de Cargo na Classe de Professor Adjunto,
conforme consta no processo nº. 23078.030839/11-18, Edital de
Abertura nº. 17, de 01 de dezembro de 2011, publicado no D.O.U. do
dia 02 de dezembro de 2011, Seção 3, página(s) 112, 113 e 114.

Unidade: Instituto de Artes
Departamento: Música
Área: Música,Subárea: Psicologia da Música/ Educação Mu-

sical
Candidatos(as) habilitados(as) e médias: 1º. lugar: Regina

Antunes Teixeira dos Santos - 9,19 e 2º. lugar: Cristina Mie Ito
Cereser - 7,17.

Da decisão acima caberá recurso ao Plenário do CEPE, de-
vendo o mesmo ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data posterior à circulação do Diário Oficial da União em
cuja edição esteja publicado este edital.

O prazo de validade do resultado do presente concurso será
de 01 (um) ano, prorrogável por igual período no interesse da ad-
ministração, a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial da
União.

MAURÍCIO VIEGAS DA SILVA

EDITAL Nº 44, DE 14 DE JUNHO DE 2012.

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de
suas atribuições, torna públicas a homologação do resultado e a clas-
sificação dos candidatos habilitados no Concurso Público de Títulos e
Provas para Provimento de Cargo na Classe de Professor Adjunto,
conforme consta no processo nº. 23078.032401/11-20, Edital de
Abertura nº. 17, de 01 de dezembro de 2011, publicado no D.O.U. do
dia 02 de dezembro de 2011, Seção 3, página(s) 112,113 e 114.

Unidade: Instituto de Informática
Departamento: Informática Aplicada
Área: Algorítimos e Arquitetura de Computadores
Candidatos(as) habilitados(as) e médias: 1º. lugar: Paolo Re-

ch - 8,83; 2º. lugar: Monica Magalhães Pereira - 8,43; 3º. lugar:
Alberto Egon Schaeffer Filho - 8,36; 4º. lugar: Edison Pignaton de
Freitas - 7,94 e 5º. lugar: Afonso Henrique Correa de Sales - 7,26.

Da decisão acima caberá recurso ao Plenário do CEPE, de-
vendo o mesmo ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data posterior à circulação do Diário Oficial da União em
cuja edição esteja publicado este edital.

O prazo de validade do resultado do presente concurso será
de 01 (um) ano, prorrogável por igual período no interesse da ad-
ministração, a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial da
União.

MAURÍCIO VIEGAS DA SILVA

1.3 - O presente Edital contém os seguintes anexos:
Anexo I e II - Quadro de Vagas, com Unidade, Área/Setor de

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

Anexo III - Período e Locais de Inscrição.
2. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO TEM-

PORÁRIA.
2.1 - O candidato deverá atender, cumulativamente, para a

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

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

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

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

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

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

fissão, quando o setor do concurso exigir.
2.2 - É proibida a recontratação do professor temporário com

base na Lei 8.745/93 antes de transcorridos 24 (vinte e quatro) meses
do encerramento do último vínculo, independente da duração do vín-
culo anterior.

3 - DA INSCRIÇÃO.
3.1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e

na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital,
em relação às quais não poderá alegar o desconhecimento.

3.2 - Os interessados poderão obter maiores informações
sobre o concurso nas Unidades ou Instâncias Equivalentes respon-
sáveis pelas vagas.

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

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

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

definido no Anexo II, o prazo de solicitações de inscrições será
automaticamente prorrogado por igual período.

3.5- Será permitida a inscrição por procuração específica
individual com firma reconhecida por autenticidade, acompanhada de
cópias dos documentos de identidade do candidato e do procurador,
devidamente autenticadas. A procuração e as fotocópias dos docu-
mentos deverão ser anexadas ao Requerimento de Inscrição.

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 curricula 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 temporário 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:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EDITAL Nº 98, DE 13 DE JUNHO DE 2012
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR

TEMPORÁRIO DE EXPANSÃO

O Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições, torna público que estarão abertas as inscrições
para o Processo Seletivo para provimento de vagas de professor
temporário de expansão para suprir demanda do Programa de Apoio
a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais -
REUNI, de acordo com a Portaria nº 196/MEC de 24/02/2011 e nos

termos da Lei nº. 8.745, de 09 de dezembro de 1993.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.
1.1- Este processo seletivo será regido pelo presente Edital e

sua operacionalização caberá à respectiva Unidade ou Instância Equi-
valente da Universidade Federal do Rio de Janeiro para a qual a vaga
foi alocada.

1.2 - O presente processo seletivo visa ao provimento do
número de vagas definido no Anexo I deste Edital, ressalvada a
possibilidade de mudanças durante o seu prazo de validade, de acordo
com as necessidades da UFRJ.
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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 - A data de início do contrato será a data da publicação do resultado final no Diário Oficial da União.
6.2 - O contrato poderá ser prorrogado, em função da análise e definição pela Pró-Reitoria de Graduação da continuidade da necessidade do professor temporário, desde que o prazo total não exceda 24 (vinte

e quatro) meses.
6.3 - A extinção do contrato de professor temporário 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 autenticada 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 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,
7.2 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.
7.3 - 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.
7.4 - A validade do processo seletivo esgotar-se-á 12 (doze) meses após a data da publicação do resultado no Diário Oficial da União.
7.5 - 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.
7.6 - As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas pela Pró-Reitoria de Graduação da UFRJ.
7.7 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Edital, é competente o Foro da Justiça Federal na cidade do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2012.
CARLOS ANTÔNIO LEVI DA CONCEIÇÃO

ANEXO I

Quadro de Vagas/Jornada de Trabalho/conforme termos da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993.
20 h - Diurno e/ou Noturno

Unidade Departamento Setor/Disciplina Va g a s
Macaé Engenharia Matemática/Cálculo 01 (uma)
Macaé Engenharia Engenharia Mecânica/Sistemas Térmicos 01 (uma)
Macaé Engenharia Engenharia Mecânica/Sistemas Mecânicos 01 (uma)
Macaé Engenharia Engenharia Mecânica/sistemas de Escoamento 01 (uma)
Macaé Engenharia Engenharia Civil/construção Civil 01 (uma)
Macaé Engenharia Engenharia Civil/Sistemas Estruturais 01 (uma)
Instituto de Química Química Inorgânica Química Inorgânica 01 (uma)
Faculdade de Farmácia Faculdade de Farmácia Qualidade e Regulação Ambiental 01 (uma)
Faculdade de Farmácia Faculdade de Farmácia Bioprocessos Ambientais 01 (uma)
Faculdade de Farmácia Faculdade de Farmácia Empreendorismo Ambiental 01 (uma)
Faculdade de Farmácia Faculdade de Farmácia Saúde e Meio Ambiente 01 (uma)
Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais-NPPN Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais-NPPN Química Analítica Ambiental 01 (uma)
Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais-NPPN Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais-NPPN Química Geral e Inorgânica 01 (uma)
Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais-NPPN Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais-NPPN Química Orgânica Ambiental 01 (uma)
Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais-NPPN Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais-NPPN Bioquímica Ambiental 01 (uma)
Instituto de Biologia Zoologia Sistemática e Arquitetura de Metazoários 01 (uma)
Instituto de Biologia Botânica Diversidade Vegeta 01 (uma)
Instituto de Biologia Ecologia Ecologia e Restauração 01 (uma)
Instituto de Biologia Ecologia Ecologia de Ecossistemas 01 (uma)

ANEXO II

Período e Local de Inscrição para todas as vagas do Anexo I.
Período de inscrição para os cursos do Campus da Cidade Universitária - Ilha do Fundão: 15, 18, 19, 25 e 26 de junho de 2012.
Período de Inscrição para os cursos do Campus de Macaé: 18, 19, 20, 21 e 22 de junho de 2012.
Local

Setor de Admissão Docente - SEAD - IMMT - Instituto Macaé de Me-
trologia e Tecnologia

Rua Alcides da Conceição, nº 159 - Bairro Novo Cavaleiros - Macaé, RJ - CEP: 27933-378 Tel. (22) 2791-3871

Instituto de Química Edifício do Centro de Tecnologia (CT), Bloco A, 5º e 6º andar, sala 524-A - Ilha do Fundão Tel. (21)2562-7264
Faculdade de Farmácia Avenida Carlos Chagas Filho, 373 - Direção da Faculdade de Farmácia, Bloco K sala 050 2º andar, Prédio do CCS, Ilha do Fundão Tels:(21)2562-6444 2562-6445
Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais-NPPN Avenida Carlos Chagas Filho, 373 - Direção de NPPN, Prédio do CCS- Fundão, Bloco H 1º andar sala 06 Te l . ( 2 1 ) 2 5 6 2 - 6 7 9 1
Instituto de Biologia Avenida Carlos Chagas Filho, 373 - Direção do Instituto de Biologia, Bloco A sala A1-051, Prédio do CCS, Ilha do Fundão Te l . ( 2 1 ) 2 5 6 2 - 6 3 3 2

(21)2562-6333

AVISO DE ANULAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação Nº 13/2012
Fica anulada a Inexigibilidade supracitada, referente ao pro-

cesso Nº 23079010989201188 .

PRISCILA DANIELLE DA SILVA
Chefe do Serviço de Licitações e Contratos

Substituta

(SIDEC - 14/06/2012) 153152-15236-2012NE800614

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2012

Comunico o resultado da Tomada de Preços n¨ 03/2012. A
empresa GBM ENGª E ARQ. LTDA foi inabilitada por descumprir os
itens 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.4.3 e 10.3.9. A empresa AVANTEC ENGª
LTDA FOI INABILITADA POR DESCUMPRIR OS ITENS 6.1.2.2
E 10.3.9. A empresa PRADO ENGª, PROJ. E CONSTR. LTDA foi
inabilitada por descumprir os itens 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.5 e 10.3.9. A
empresa ENAR ENGª E ARQ. LTDA foi inabilitada por descumprir
o item 6.1.5 do edital. O texto completo encontra-se disponível na
página www.pr6.ufrj.br e será enviado por e-mail.

ARACÉLI CRISTINA DE SOUSA FERREIRA
Pró-Reitora

(SIDEC - 14/06/2012) 153115-15236-2012NE800134

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE FARMÁCIA

EDITAL Nº 113, DE 14 DE JUNHO DE 2012
PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO NO MESTRADO
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS

FARMACÊUTICAS DA FACULDADE DE FARMÁCIA
DA UFRJ PARA O SEGUNDO PERÍODO DE 2012

1. PREÂMBULO
1.1 A Comissão Deliberativa do Programa de Ciências Far-

macêuticas (CPPFAR) da Faculdade de Farmácia da UFRJ, no uso de
sua atribuição fixada no artigo 7° da Regulamentação Geral da Pós-
Graduação STRICTO SENSU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO (Anexo à RESOLUÇÃO CEPG N° 1 de de-
zembro de 2006) e artigo 12°, inciso I, da Regulamentação das
Comissões de Pós-Graduação e Pesquisa da Pós-Graduação STRIC-
TO SENSU e das Comissões Deliberativas dos Programas de Pós-
Graduação da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(Anexo à RESOLUÇÃO CEPG N° 2 de dezembro de 2006), torna
público aos interessados que estarão abertas as inscrições no processo
seletivo para o Curso de Mestrado em Ciências Farmacêuticas no
período de 13 a 19 de julho de 2012, nos seguintes termos:

1.2 O edital foi aprovado pela Comissão Deliberativa do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade
de Farmácia da UFRJ em 12 de junho de 2012.

1.3 Informações sobre o Programa podem ser obtidas na
página eletrônica http://www.farmacia.ufrj.br/cienciasfarmaceuticas,
por email: cppfar@pharma.ufrj.br, ou na Secretaria de Pós-Graduação
Stricto sensu da Faculdade de Farmácia, Centro de Ciências da Saú-
de, Bloco K - 1° andar - sala 011, Cidade Universitária, Rio de
Janeiro, RJ.

2. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
2.1 Poderão se inscrever para o processo seletivo de ingresso

no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Farmacêuticas da UFRJ, para o segundo período letivo de 2012, os
portadores de diploma, certificado ou declaração de conclusão de
curso de graduação em Farmácia e áreas afins.

2.2 As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente pelo
interessado, ou por procurador devidamente constituído, desde que
com reconhecimento da firma do (a) outorgante em cartório, nos dias
úteis do período de 13 a 19 de julho de 2012, no horário de 10:00 h
às 16:00 h, na Secretaria de Pós-Graduação, no Centro de Ciências da
Saúde, Bloco K - 1º andar - sala 11, Cidade Universitária.

2.3 Para a inscrição no processo seletivo serão exigidos os
seguintes documentos:

- Ficha de inscrição, que deve ser obtida e preenchida na
Secretaria de Pós-Graduação;

- Cópia do Diploma, certificado ou declaração de conclusão
de curso de graduação;

- Cópia do histórico escolar oficial;
- Curriculum Vitae do candidato, devidamente cadastrado e

impresso utilizando a Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br)




