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EDITAL Nº 51, DE 1° DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento de vagas do cargo PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, resultantes de atualizações do Banco de Professor-Equivalente, bem como de vagas decorrentes de vacâncias em geral, para compor o Quadro Permanente de Pessoal Docente da
Universidade Federal do Amazonas. Este certame será regido pelos seguintes instrumentos normativos: Art. 37, inciso II, da Constituição Federal; Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012; Decreto nº 6.944, de 21
de agosto de 2009; Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Portaria MEC nº. 243, de 03 de março de 2011; Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, atualizado pelo Decreto nº 8.259, de 29 de maio de 2014;
Portaria Interministerial de nº 313, de 04 de agosto de 2015, publicada no DOU de 05 de agosto de 2015; Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012; Resoluções nº 026/2008
- CONSUNI e 007/2009 - CONSUNI, do Conselho Universitário da UFAM; demais normas estabelecidas neste Edital e quaisquer outras aplicáveis.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente concurso público é destinado ao provimento de 16 (dezesseis) vagas do cargo de Professor do Magistério Superior, distribuídas entre as Unidades Acadêmicas da capital e do interior.
1.2. O prazo de validade do presente concurso público será de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação de seu resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma

única vez, por igual período, no interesse da Administração.
1.3. Todo o processo de execução do presente concurso público, com as informações pertinentes, estará disponível no sítio http://progesp.wix.com/ddpessoas, no campo "Concursos", em área destinada a este

edital.
1.4. O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este concurso público no sítio citado no subitem anterior, bem como via Diário Oficial da União, uma vez que quaisquer alterações das regras contidas

neste Edital serão divulgadas pelos referidos instrumentos.
1.5. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no quadro permanente de pessoal docente da Universidade Federal do Amazonas - UFAM vincular-se-ão à instituição sob o regramento da Lei nº 8.112/1990

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União), sujeitos ainda à regulamentação da Lei nº 12.772/2012 (Carreira de Magistério Superior), à Lei nº 12.618/2012 (Regime de previdência complementar para
os servidores públicos federais) e demais normas legais aplicáveis.

1.6. As informações atinentes à distribuição das vagas, locais de exercício, carga horária, regime de trabalho e requisitos mínimos para ingresso, estão disponíveis no ANEXO I deste Edital.
1.7. A relação dos temas de estudo para as provas escrita e didática, por área de conhecimento, bem como este edital e seus anexos estão disponíveis no sítio http://progesp.wix.com/ddpessoas, no campo

"Concursos" em área destinada a este edital, para consulta e impressão.
2. DA DESCRIÇÃO DO CARGO
2.1. São consideradas atividades acadêmicas próprias do pessoal docente do Ensino Superior:
I. As pertinentes à pesquisa, ensino e extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura;
II. As inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além de outras previstas na legislação vigente.
3. Da Remuneração
3.1. A tabela abaixo apresenta a remuneração mensal para a Carreira de Magistério Superior Federal (valor bruto), de acordo com os valores fixados nos Anexos III e IV da Lei nº 12.772, de 28/12/2012:

CLASSE/ PADRÃO Regime de Trabalho VB Retribuição por Titulação TO TA L
Especialização Mestrado Doutorado

Auxiliar 40h R$ 2.968,78 - - - R$ 2.968,78
Auxiliar (com Especialização/ Residência Médica) 40h R$ 2.968,78 R$ 391,11 - - R$ 3.359,89
Auxiliar (com Especialização/ Residência Médica) DE R$ 4.234,77 R$ 650,76 - - R$ 4.885,53

Assistente A DE R$ 4.234,77 - R$ 2.038,24 - R$ 6273,01
Adjunto A DE R$ 4.234,77 - - R$ 4.879,90 R$ 9.114,67

3.2. Acresce-se aos valores constantes na tabela acima Auxilio Alimentação no Valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais).
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como dos instrumentos normativos que regem o presente concurso

público, dos quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese.
4.2. A inscrição no concurso público exprime ciência e aceitação tácita das normas e condições estabelecidas no edital.
4.3. A inscrição deverá ser realizada no seguinte período, horários e locais:
4.3.1. Período de inscrições: 08/09/2016 a 07/10/2016.
4.3.2. Horário das inscrições: Das 09:00h às 11:00h e das 14:00h às 17:00h
4.3.3. Locais de inscrições: A inscrição deverá ser realizada diretamente na secretaria da Unidade Acadêmica ofertante da vaga para a qual o candidato pretende concorrer e exclusivamente nos horários

dispostos no subitem anterior. O Endereço de cada Unidade Acadêmica está disponível no ANEXO II do edital.
4.4. Também serão aceitas inscrições via SEDEX (ou qualquer outro serviço de entrega rápida disponível na localidade do candidato) para todas as áreas, desde que o pagamento da taxa de inscrição e a data

da postagem tenham sido comprovadamente efetuados até a data de 07/10/2016 (termo final das inscrições) e enviados exclusivamente para o endereço da Unidade Acadêmica que ofertou a vaga.
ATENÇÃO: Além do endereço, o candidato deverá acrescentar no envelope o nome da Unidade Acadêmica (e o respectivo Departamento, se houver), para evitar o extravio da documentação.
4.5. O candidato que realizar inscrição nos termos do subitem anterior deverá ainda encaminhar a cópia do comprovante de postagem para o e-mail da Unidade Acadêmica que ofertou a vaga até a data de

07/10/2016, para ciência e acompanhamento pela respectiva Comissão de Concurso.
4.6. O VALOR DA INSCRIÇÃO variará de acordo com o Requisito Mínimo exigido para a vaga a que o candidato pretende concorrer, conforme disposto na tabela abaixo:

Requisito Mínimo (Conforme QUADRO DE VAGAS - ANEXO I) VALOR DA INSCRIÇÃO
Graduação ou Graduação com Habilitação, Especialização ou Residência. R$ 90,00

Mestrado R$ 130,00
Doutorado R$ 180,00

4.7. O valor da inscrição deve ser pago pelo candidato de acordo com a titulação prevista no edital para a área a que pretende concorrer e NÃO de acordo com a titulação máxima que efetivamente possui.
Não será devolvida a diferença do valor da inscrição paga a maior por erro de interpretação do candidato.

4.8. A importância recolhida, relativa à inscrição, não será devolvida em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do concurso público, exclusão da vaga ofertada ou em razão de fato atribuível
exclusivamente à Administração Pública.

4.9. Será indeferido o pedido de inscrição:
I. Apresentado intempestivamente;
II. Quando ausente qualquer dos documentos exigidos no subitem 4.12, ainda que o requerimento tenha sido apresentado dentro do prazo de inscrições.
4.10. Concluídos os julgamentos e publicados oss resultados no sítio http://progesp.wix.com/ddpessoas, os processos ficarão, nos 02 (dois) dias úteis seguintes, à disposição dos candidatos, no local de inscrição,

para fins de recurso da decisão.
4.11. Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições condicionais.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2016 - UASG 154039

Nº Processo: 23105.068161/2016. PREGÃO SRP Nº 43/2016. Con-
tratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS-CNPJ
Contratado: 13523245000145. Contratado : M J RESTAURANTES
LTDA - EPP -Objeto: Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de fornecimento de refeiçoes pronta e transportada
(café, almoço, lanche e jantar) sob demanda de mão de obra, ma-
teriais e equipamentos para 30 alunos em Manicoré/AM. Fundamento
Legal: Lei 8666/93. Vigência: 01/09/2016 a 31/08/2017. Valor Total:
R$329.400,00. Fonte: 112915028 - 2016NE801359. Data de Assi-
natura: 01/09/2016.

(SICON - 01/09/2016)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2016 - UASG 154039

Nº Processo: 23105.068160/2016. PREGÃO SRP Nº 43/2016. Con-
tratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS-CNPJ
Contratado: 13523245000145. Contratado : M J RESTAURANTES
LTDA - EPP -Objeto: Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de fornecimento de refeiçoes pronta transportada
(café, almoço, lanche e jantar) sob demanda de mão de obra, ma-
teriais e equipamentos para 20 alunos em Labrea/AM. Fundamento
Legal: Lei 8666/93. Vigência: 01/09/2016 a 31/08/2017. Valor Total:
R$200.160,00. Fonte: 112915028 - 2016NE801360. Data de Assi-
natura: 01/09/2016.

(SICON - 01/09/2016)

EXTRATOS DE COOPERAÇÃO

Acordo de Cooperação celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVER-
SIDADE DO AMAZONAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.378.626/0001-97, e a UNIVERSIDADE DE KANAZAWA (JA-
PÃO). Objetivo: promover e desenvolver o intercâmbio de membros
das faculdades e pesquisadores, estudantes, material acadêmico, pu-
blicações e informações; conduzir projetos de pesquisa, organização
de simpósios e outras atividades que contribuam para o desenvol-
vimento de intercâmbio acadêmico e educacional entre as duas uni-
versidades. Vigência: 5 (cinco) anos, contados a partir da data de
assinatura. Data da assinatura: 25/08/2016. Assinado por: Márcia Pe-
rales Mendes Silva, Presidente da Fundação Universidade do Ama-
zonas e Koetsu Yamazaki, Presidente da Universidade de Kana-
zawa.

Acordo de Cooperação celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVER-
SIDADE DO AMAZONAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.378.626/0001-97, e o INSTITUTO SOKA - CENTRO DE PES-
QUISAS E ESTUDOS AMBIENTAIS DO AMAZONAS - CE-
PEAM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.324.115/0001-01. Objetivo:
atuar conjuntamente, visando à cooperação técnico-científica e am-
biental para a preservação, conservação, controle e monitoramento
ambiental. Vigência: 5 (cinco) anos, contados a partir da data de
assinatura. Data da assinatura: 19/08/2016. Assinado por: Márcia Pe-
rales Mendes Silva, Presidente da Fundação Universidade do Ama-
zonas e Edson Akira Sato, Diretor Presidente do Instituto SOKA-
CEPEAM.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 154039

Número do Contrato: 1/2016. Nº Processo: 23105.067938/2016. PRE-
GÃO SISPP Nº 86/2015. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDA-
DE DO AMAZONAS-CNPJ Contratado: 05529692000183. Contra-
tado : ACADEMICA COMERCIO DE MATERIAIS -MEDICOS E
ODONTOLOGICOS. Objeto: Prorrogação do prazo de vigencia do
contrato e de execução por mais 45(quarenta e cinco) dias corridos
cada, e acrescimo no valor R$ 119.034,22 ao contrato original. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/09/2016 a 15/10/2016.
Data de Assinatura: 29/08/2016.

(SICON - 01/09/2016)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 154039

Número do Contrato: 5/2016. Nº Processo: 23105.067938/2016. PRE-
GÃO SISPP Nº 2/2016. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE
DO AMAZONAS-CNPJ Contratado: 01519572000144. Contratado :
J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA - EPP -Objeto: Prorrogação do prazo
de vigencia do contrato e de execução por mais 45 (quarenta e cinco)
dias corridos e acrescimo ao valor de R$ 119.034,22. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/09/2016 a 15/10/2016. Data de
Assinatura: 29/08/2016.

(SICON - 01/09/2016)
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4.12. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRI-
ÇÃO

4.12.1. Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá en-
tregar diretamente nos locais de inscrição, ou encaminhar nos termos
do subitem 4.4 desse edital, a seguinte documentação:

I. Requerimento de inscrição dirigido ao Presidente da Co-
missão de Concurso para a Carreira do Magistério Superior - CCCMS
da Unidade Acadêmica ofertante da vaga, disponível no sítio
http://progesp.wix.com/ddpessoas/concursos, no campo "Concursos",
"Formulários".

II. Curriculum Vitae em 01 (uma) via impressa, preenchido
preferencialmente na Plataforma Lattes (www.cnpq.br), contendo a
relação dos títulos do candidato;

III. Cópia do CPF;
IV. Cópia de Documento Oficial de Identidade com foto:

Carteiras expedidas pelas Forças Armadas, pelos Corpos de Bom-
beiros e pelas Polícias Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores de exercício profissional (Ordens e Conselhos de Clas-
se) que, por Lei Federal, valem como identidade; Certificado de
Reservista; Registro Nacional de Estrangeiro - RNE; Passaporte; Car-
teiras Funcionais do Ministério Público e Magistratura; Carteiras ex-
pedidas por órgão público que, por Lei Federal, valam como iden-
tidade; Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com fo-
to).

V. Comprovante de pagamento do valor da inscrição (GRU)
ou comprovante de isenção (apenas aos candidatos que tiverem pe-
dido de isenção deferido).

4.12.2. As informações prestadas no Formulário de Reque-
rimento de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,
dispondo a Fundação Universidade do Amazonas do direito de excluir
do certame aquele que o preencher com dados incorretos, incompletos
ou rasurados, bem como se constatado, a qualquer momento, que os
dados fornecidos são inverídicos.

4.13. DAS INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO E
EMISSÃO DA GRU:

4.13.1. O pagamento da inscrição deverá ser realizado por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). O candidato deve
gerar a GRU acessando o sítio http://consulta.tesouro.fazen-
da.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp. Seguem os dados para pre-
enchimento da GRU:

I. Unidade Gestora - UG: 154039;
II. Gestão: 15256;
III. Nome da Unidade: Fundação Universidade do Amazo-

nas;
IV. Código do Recolhimento: 28883-7;
V. Descrição do Recolhimento: Taxa de inscrição em con-

curso público;
VI. Número de Referência: 001;
VII. Competência: 10/2016;
VIII. Vencimento: 07/10/2016
5. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INS-

CRIÇÃO
5.1. Poderá solicitar isenção do pagamento do valor da ins-

crição o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o De-
creto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e for membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26
de junho de 2007, e segundo o procedimento descrito abaixo:

5.1.1. Não será concedida a isenção do pagamento do valor
da inscrição a candidato que não possua o Número de Identificação
Social (NIS) já identificado e confirmado na base de dados do Ca-
dÚnico, na data da solicitação.

5.1.2. A isenção da inscrição deverá ser solicitada no período
de 08/09/2016 a 20/09/2016.

5.1.3. Para solicitar sua isenção, o candidato interessado de-
verá preencher o Formulário de Requerimento de Isenção de Inscrição
disponível no sítio http://progesp.wix.com/ddpessoas, no campo
"Concursos", e clicar no botão "enviar".

5.1.4. Não serão analisados os pedidos de isenção sem in-
dicação do número do NIS e, ainda, aqueles que não contenham
informações suficientes para a correta identificação do candidato na
base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.

5.1.5. As informações prestadas no Formulário de Inscrição,
referentes à isenção do pagamento da inscrição, serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato.

5.1.6. A Universidade Federal do Amazonas consultará o
órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das infor-
mações prestadas pelo candidato.

5.1.7. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções
previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único
do art. 10 do Decreto nº. 83.936, de 06/09/1979.

5.1.8. Será desconsiderado o pedido de isenção da inscrição
do candidato que omitir ou prestar informações inverídicas.

5.1.9. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da
inscrição via fax, postal, correio eletrônico ou se extemporâneo.

5.1.10. Será desconsiderado o pedido de isenção da inscrição
do candidato que, simultaneamente, tenha efetuado o pagamento da
taxa de inscrição.

5.1.11. A relação dos candidatos com pedidos de isenção
deferidos será disponibilizada na internet, no sítio http://pro-
gesp.wix.com/ddpessoas, no campo "Concursos", em espaço desti-
nado a esse edital, até o dia 23/09/2016.

5.1.12. A relação dos candidatos com pedidos de isenção
indeferidos, acompanhada dos motivos determinantes, será divulgada
simultaneamente com aqueles pedidos que foram deferidos, no mes-
mo endereço eletrônico.

5.1.13. Não será admitido recurso contra o indeferimento do
requerimento de isenção da taxa de inscrição. Aquele candidato que
tiver o pedido indeferido, deverá realizar o procedimento disposto no
tópico 4 deste Edital para efetivar sua inscrição.

6. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DE-
FICIÊNCIA E AOS NEGROS

6.1. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DE-
FICIÊNCIA

6.1.1. Às pessoas com deficiência, amparadas pelo Art. 37
do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a
Lei nº 7.853 de 1989, e nos termos do presente Edital, será reservado
o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas por es-
pecialidade no presente Concurso Público.

6.1.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o su-
bitem anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado
até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse
a 20% das vagas oferecidas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º
da Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

6.1.1.2. Será possível a efetuar inscrição para concorrer na
reserva para PcD ainda que a área não ofereça vagas para provimento
imediato, de modo que os eventuais aprovados constarão de cadastro
de reserva.

6.1.1.3. Para as áreas que oferecerem vagas para PcD para
provimento imediato, a homologação será realizada nos limites do
Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009.

6.1.1.4. Para as áreas que NÃO oferecerem vagas para PcD
para provimento imediato, será homologado até o quinto candidato
melhor classificado para formação do cadastro de reserva.

6.1.2. É considerada deficiência toda perda ou anormalidade
de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que
gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão
considerado normal para o ser humano, conforme previsto na le-
gislação pertinente.

6.1.3. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste
edital, os candidatos com deficiência participarão do concurso público
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange
ao local de aplicação de prova, ao horário, ao conteúdo, à correção
das provas, aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação mí-
nima exigida e a todas as demais normas de regência do concurso
público.

6.1.4. Os candidatos com deficiência, aprovados no certame,
terão seus nomes publicados em lista separada e figurarão também na
lista de classificação geral.

6.1.5. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem
6.1.1 e que declararem sua condição por ocasião da inscrição, caso
aprovados no concurso, serão convocados antes da posse para sub-
meterem-se à Equipe Multiprofissional do Subsistema Integrado de
Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), que verificará sua qualificação
como deficiente, nos termos do artigo 43 do Decreto nº. 3.298/99 e
suas alterações, e a compatibilidade de sua deficiência com o exer-
cício normal das atribuições do cargo.

6.1.5.1. A reprovação pela Equipe Multiprofissional da Uni-
dade SIASS ou o não comparecimento a ela acarretará a perda do
direito às vagas reservadas aos candidatos deficientes.

6.1.5.2. O candidato que perder o direito à vaga reservada
para deficientes pelos motivos dispostos no subitem anterior figurará
na lista de classificação geral do cargo ao qual concorre.

6.1.6. No caso de não haver candidatos deficientes aprovados
nas provas ou na perícia médica, ou de não haver candidatos apro-
vados em número suficiente para as vagas reservadas às pessoas com
deficiência, as vagas remanescentes serão preenchidas pelos demais
candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.

6.1.7. Após a investidura no cargo, a deficiência não poderá
ser arguida para justificar o direito a concessão de readaptação ou de
aposentadoria por invalidez.

6.1.8. O candidato que desejar disputar as vagas reservadas
às pessoas com deficiência deverá declarar essa condição em campo
específico do Formulário de Requerimento de Inscrição.

6.1.9. O candidato com deficiência poderá solicitar condi-
ções especiais para a realização das provas, devendo solicitá-las no
campo específico do Formulário de Requerimento de Inscrição, con-
forme previsto no artigo 40, parágrafo 1º e 2º, do Decreto nº.
3.298/99.

6.1.10. Em caso de solicitação de tempo adicional, o can-
didato deverá enviar a justificativa acompanhada de parecer emitido
por especialista da área de sua deficiência original ou cópia au-
tenticada em cartório, juntamente com o laudo médico.

6.2. DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS
AUTODECLARADOS NEGROS:

6.2.1. Será reservado o equivalente a 20% (vinte por cento)
do total das vagas por especialidade aos candidatos autodeclarados
negros, na forma da Lei nº 12.990 de 09 de Junho de 2014.

6.2.2. Somente haverá reserva imediata de vagas para os
candidatos nos cargos com número de vagas igual ou superior a 03
(três).

6.2.2.1. Será possível a efetuar inscrição para concorrer na
reserva para candidatos autodeclarados negros ainda que a área não
ofereça vagas para provimento imediato, de modo que os eventuais
aprovados constarão de cadastro de reserva.

6.2.2.2. Para as áreas que oferecerem vagas reservadas a
autodeclarados negros para provimento imediato, a homologação será
realizada nos limites do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de
2009.

6.2.2.3. Para as áreas que NÃO oferecerem vagas reservadas
a autodeclarados negros para provimento imediato, será homologado
até o quinto candidato melhor classificado para formação do cadastro
de reserva.

6.2.3. Quando da aplicação do percentual disposto no su-
bitem 6.2.1 resultar quantitativo fracionado, esse será aumentado para
o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou
maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para número inteiro
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco
décimos).

6.2.4. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos
negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da
inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça uti-
lizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE.

6.2.5. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o can-
didato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará
sujeito à anulação da sua admissão no cargo, após procedimento
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a
ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

6.2.6. Os candidatos autodeclarados negros concorrerão con-
comitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla
concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

6.2.7. Os candidatos autodeclarados negros aprovados dentro
do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não serão
computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

6.2.8. Em caso de desistência de candidato autodeclarado
aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato
da reserva posteriormente classificado.

6.2.9. Na hipótese de não haver número de candidatos au-
todeclarados negros aprovados em número suficiente para ocupar as
vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a
ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos
aprovados, observada a ordem de classificação.

6.2.10. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os
critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação
entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a
candidatos com deficiência e a candidatos negros.

7. DAS PROVAS ESPECIAIS
7.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se

submeter à prova escrita, o candidato deverá solicitá-la no ato da
inscrição, no campo específico do Formulário de Requerimento de
Inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais neces-
sários, arcando o candidato com as consequências de sua omissão.

7.1.1. As provas ampliadas serão exclusivamente elaboradas
em fonte tamanho 16.

7.2. A realização da prova em condições especiais ficará
sujeita, ainda, à apreciação e deliberação da respectiva Comissão de
Concurso, observados os critérios de viabilidade e razoabilidade.

7.3. As candidatas lactantes que tiverem necessidade de ama-
mentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento
especial para tal fim, deverão levar um acompanhante, maior de
idade, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança, não fazendo jus a tempo adi-
cional.

7.3.1. A candidata lactante que comparecer ao local de pro-
vas com o lactente e sem acompanhante não realizará a prova.

8. DAS Etapas do Concurso.
8.1. O presente concurso público será realizado em três (03)

etapas:
I. Prova Escrita: de caráter eliminatório e classificatório.
II. Prova Didática: de caráter eliminatório e classificatório.
III. Prova de Títulos: de caráter meramente classificatório.
8.2. As provas serão realizadas pela ordem apresentada aci-

ma, só participando da etapa seguinte o candidato que obteve apro-
vação na etapa anterior.

8.2.1. Também poderá participar da etapa posterior o can-
didato que, reprovado na etapa anterior, houver interposto recurso
pendente de julgamento.

8.3. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada
para nenhuma das provas.

8.4. Em hipótese alguma será permitido o ingresso de can-
didatos nos locais de realização das provas após o horário previa-
mente designado para o seu início.

8.5. Somente terá acesso à sala de provas o candidato mu-
nido do original de seu Documento Oficial de Identificação (vide
subitem 4.12.1, IV, deste Edital), ou de cópia devidamente auten-
ticada, legível e sem rasuras.

8.5.1. O documento deverá estar em condições que per-
mitam, com clareza, a identificação do candidato.

8.6. É vedado o ingresso do candidato em local de prova
portando arma de qualquer natureza.

8.7. Após o ingresso na sala de provas, nenhum candidato
poderá retirar-se sem a devida autorização e acompanhamento por
fiscal, inclusive para deslocar-se ao banheiro.

9. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DO
CALENDÁRIO DEFINITIVO DE PROVAS

9.1. À exceção das áreas relacionadas abaixo, as provas para
todas as demais áreas de conhecimento ofertadas nesse edital (ANE-
XO I) serão realizadas no município de Manaus/ AM:
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UNIDADE ACADÊMICA ÁREA DE CONHECIMENTO MUNICÍPIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
IEAA Todas as áreas Humaitá/AM
INC Todas as áreas Benjamim Constant/AM

9.2. O calendário definitivo de provas, contendo o dia, a hora e os locais sua realização, será enviado aos candidatos com pedido de inscrição deferidos através do e-mail cadastrado no Formulário de
Requerimento de Inscrição, bem como divulgado no sítio http://progesp.wix.com/ddpessoas, no campo destinado a esse edital.

9.2.1. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação do calendário definitivo de provas no sítio mencionado, de modo que a notificação via e-mail possui caráter meramente
c o m p l e m e n t a r.

9.2.2. A UFAM não se responsabilizará por eventuais e-mails não lidos, descartados como SPAM ou não recebidos por excesso de e-mails na caixa de entrada do candidato.
10. DA PROVA ESCRITA
10.1. A etapa da prova escrita será realizada na data provável de 10/10/2016.
10.1.1. A data assinalada no subitem anterior pode sofrer alteração, a critério da Comissão de Concurso da Unidade Acadêmica ofertante da vaga, sendo obrigação do candidato observar o calendário definitivo

de provas a ser divulgado nos termos do item 9.2 deste Edital.
10.2. Para a realização da prova escrita o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
10.2.1. É vedada, para fins de realização da prova escrita, a utilização de lápis, lapiseira, borracha, líquido corretor de texto ou caneta hidrográfica fluorescente.
10.2.2. Será atribuída nota 0,0 (zero) para cada questão que o candidato responder utilizando os instrumentos citados no subitem anterior.
10.3. A prova será realizada simultaneamente com todos os candidatos inscritos para uma mesma área de conhecimento e versará sobre no mínimo 01 (um) e no máximo 05 (cinco) temas, a serem sorteados

antes do seu início, por um dos candidatos, perante a Banca Examinadora.
10.4. A relação dos temas de estudo a serem sorteados está disponível no sítio http://progesp.wix.com/ddpessoas, no campo "Concurso Público Docentes", em espaço reservado a esse edital.
10.5. Após o sorteio, os candidatos disporão de 01 (uma) hora para consulta bibliográfica, vedada a utilização de quaisquer anotações durante a realização da prova.
10.6. A prova escrita será composta de 02 (duas) a 10 (dez) questões, que versarão sobre o tema ou temas sorteados, e terá duração máxima de 04 (quatro) horas, não sendo computada a hora destinada à

consulta bibliográfica.
10.7. Os candidatos só poderão se retirar definitivamente do local de realização da prova após transcorridos noventa minutos de seu início, mediante entrega de seu caderno de prova. O candidato que insistir

em sair da sala de prova, descumprindo o tempo estabelecido, deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso.
10.8. Os três últimos candidatos só poderão sair juntos da sala de provas, após aposição de suas assinaturas em Ata.
10.9. O envelope contendo os cadernos de resposta dos candidatos, após lacrado, deverá ser rubricado pelos candidatos mencionados no subitem acima.
10.10. A Banca Examinadora designará hora e local em que cada candidato fará a leitura de sua prova, em sessão pública, na presença dos demais candidatos.
10.10.1. O não comparecimento ao ato de leitura da prova escrita no horário designado, por qualquer motivo, implicará na eliminação do candidato.
10.11. Concluída a leitura nota de 0 (zero) a 10 (dez) a cada candidato, onde avaliarão a capacidade do candidato em relação a:
I. Apresentação do tema (introdução, desenvolvimento e conclusão);
II. Conteúdo (domínio do tema);
III. Qualidade e rigor na exposição do tema (clareza e sistematização).
10.12. A nota final da prova escrita será computada pela média aritmética das notas individuais atribuídas pelos membros da Banca Examinadora.
10.13. Serão considerados aprovados nesta etapa os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete).
10.14. O resultado da Prova Escrita, com os nomes dos candidatos classificados, será publicado e afixado na secretaria da Unidade Acadêmica promotora do concurso, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

horas após a sua leitura pública.
10.15. Após a divulgação do resultado da prova escrita, a cópia da prova ficará à disposição dos interessados, na secretaria da Unidade promotora do concurso, com vistas à oposição de Recursos.
10.16. O candidato, mediante requerimento prévio, poderá obter cópia reprográfica, poderá obter cópia reprográfica da própria prova.
11. DA PROVA DIDÁTICA
11.1. Somente participarão da etapa de prova didática os candidatos considerados aprovados na prova escrita, nos termos do item 10.13 deste Edital, ressalvada a previsão contida no subitem 8.2.1.
11.2. Antes do início da prova didática, o candidato DEVERÁ entregar a cada um dos Membros da Banca Examinadora uma cópia do seu Plano de Aula.
11.3. A Prova Didática consistirá de aula teórica a ser exposta pelo candidato e versará sobre tema a ser sorteado pela Banca Examinadora.
11.4. O sorteio do tema, bem como da ordem de apresentação dos candidatos, será realizado com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da prova didática, em local a ser designado

pela Banca Examinadora.
11.4.1. O não comparecimento ao ato de sorteio do tema ou à hora marcada para o início da prova didática, por qualquer motivo, implicará na eliminação do candidato.
11.5. A exposição do candidato terá duração mínima de 50 (cinquenta) minutos e máxima de 60 (sessenta) minutos.
11.6. Em observância ao disposto no artigo 13, § 3º, do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, a Prova Didática será realizada em sessão pública e gravada para efeito de registro e avaliação.
11.7. Não será permitida a presença de candidatos concorrentes durante a exposição de outro candidato.
11.8. Ao final da exposição, o candidato poderá ser arguido por quaisquer dos membros da Banca Examinadora, por até 20 (vinte) minutos.
11.9. A Prova Didática valerá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, onde serão considerados os seguintes critérios:
I. Capacidade de organizar e expor ideias sobre o tema sorteado;
II. Objetividade;
III. Domínio do tema;
IV. Coerência entre o plano de aula apresentado e o desenvolvimento da aula;
V. Adequação da exposição ao tempo previsto.
11.10. A nota final do candidato será computada pela média aritmética das notas individuais atribuídas pelos membros da Banca Examinadora. Serão considerados aprovados nesta etapa os candidatos que

obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete).
11.11. Do resultado da prova didática caberá recurso à respectiva CCCMS.
11.12. O candidato, mediante solicitação prévia, poderá obter cópia digital da filmagem ou gravação de sua própria Prova Didática.
12. DA PROVA DE TÍTULOS
12.1. A Prova de Títulos terá caráter meramente classificatório.
12.2. Somente os candidatos que obtiverem aprovação nas provas escrita e didática estarão habilitados a apresentar à Banca Examinadora os documentos, diplomas, certificados e correlatos citados no

Curriculum Vitae, devidamente autenticados, ou cópias acompanhadas dos originais para simples conferência, para a realização da Prova de Títulos.
12.3. Os candidatos habilitados deverão encaminhar seus títulos à respectiva Comissão de Concurso para a Carreira do Magistério Superior no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da

data designada para a realização da Prova de Títulos, conforme calendário definitivo de provas.
12.4. Para a Prova de Títulos, os diplomas, certificados e correlatos citados no Curriculum Vitae expedidos no estrangeiro, somente serão considerados se contiverem a indispensável revalidação oficial no

país.
12.5. A Prova de Títulos constará do julgamento dos títulos pela Banca Examinadora, compreendendo os seguintes itens:
I. Titulação Acadêmica;
II. Produção Intelectual na área do Concurso;
III. Atividade Acadêmica.
12.6. Para atribuição de notas referentes aos títulos do candidato, serão consideradas as escalas de valores constantes na Seção III, Tabelas I, II e III da Resolução nº 026/2008-CONSUNI, disponível no sítio.

A relação dos temas de estudo para as provas escrita e didática, por área de conhecimento, está disponível no sítio http://progesp.wix.com/ddpessoas, no campo "Concurso Público Docentes".
12.7. A nota final da Prova de Títulos será computada pela média aritmética simples da pontuação obtida nos itens descritos no ponto 12.5 deste Edital.
12.8. Concluídos os julgamentos, o resultado desta etapa será publicado no endereço eletrônico A relação dos temas de estudo para as provas escrita e didática, por área de conhecimento, está disponível no

sítio http://progesp.wix.com/ddpessoas, no campo "Concurso Público Docentes", no espaço destinado a esse edital.
13. dos recursos
13.1. Será admitida a interposição de recurso contra o indeferimento da inscrição, bem como nas três etapas do concurso.
13.2. O interessado deverá interpor recurso em até:
13.2.1. 24 (vinte e quatro) horas, quando se tratar de recurso contra indeferimento de inscrições, contra resultado da prova didática ou contra o resultado da prova de títulos;
13.2.2. 48 (quarenta e oito) horas, quando se tratar de recurso contra o resultado da prova escrita ou contra o resultado final do concurso.
13.3. O recurso deverá ser dirigido:
I. À Comissão de Concurso para a Carreira do Magistério Superior - CCCMS, quando questionar decisão da Banca Examinadora;
II. À Magnífica Reitora da UFAM, quando questionar decisão da CCCMS.
13.4. Em nenhuma hipótese serão aceitos recursos coletivos.
13.5. Serão sumariamente rejeitados os recursos carentes de fundamentação ou, ainda, aqueles interpostos fora do prazo estabelecido neste Edital.
13.6. O resultado do recurso será comunicado diretamente ao candidato recorrente.
14. DA CLASSIFICAÇÃO, DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO.
14.1. A ordem de classificação será definida segundo a média final dos candidatos, que será obtida pela média ponderada da nota de todas as provas, conforme definido no Art. 53, § 3º, do Anexo da Resolução

026/2008 - CONSUNI, nos seguintes termos:
I. Prova Escrita: peso 2 (dois);
II. Prova Didática e Prova de Títulos: peso 1 (um);
14.2 Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, terão preferência aqueles com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme dispõe o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 10.741/2003.

Persistindo o empate ou em caso de não haver candidato na situação prevista no dispositivo legal em comento, terá preferência para efeito de desempate o candidato que, na seguinte ordem:
I. Obtiver maior número de pontos na Prova Escrita;
II. Obtiver maior número de pontos na Prova Didática;
III. Obtiver maior número de pontos na Prova de Títulos;
IV. For mais idoso;
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14.3. Concluídas todas as etapas do concurso, o Presidente
da CCCMS estabelecerá dia, horário e local para o ato de leitura e
publicação da classificação final dos candidatos, em sessão pública
convocada para tal fim, com prévia ciência dos candidatos.

14.4. O resultado final do concurso, homologado pelo Con-
selho Diretor ou Conselho Departamental da Unidade Acadêmica,
será submetido à apreciação da Magnífica Reitora da Universidade
Federal do Amazonas que o ratificará por meio de Portaria a ser
publicada no Diário Oficial da União.

14.5. A relação dos candidatos aprovados, por ordem de
classificação, será homologada quantitativamente de acordo com os
limites impostos no Anexo II do Decreto 6.944, de 21 de agosto de
2009.

14.6. Os candidatos não classificados dentro do limite má-
ximo previsto no Anexo II do Decreto 6.944, de 21 de agosto de
2009, ainda que tenham atingido a nota mínima, estarão automa-
ticamente reprovados no certame.

14.7. Para que haja a posse do candidato aprovado, conforme
a homologação do resultado final do Concurso publicado no Diário
Oficial da União, este ficará sujeito à comprovação dos requisitos
básicos e de todas as exigências estabelecidas neste Edital e na
legislação vigente quando da investidura do cargo.

14.8. Não será empossado o candidato habilitado que tenha
completado 70 (setenta) anos de idade.

14.9. Caberá à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas a apre-
ciação dos documentos exigidos para provimento no

cargo pelo candidato aprovado.
15. DA INVESTIDURA NO CARGO.
15.1. A nomeação obedecerá à ordem de classificação e ao

prazo de validade do concurso, e será efetivada por meio de Portaria
da Magnífica Reitora, a ser publicada no Diário Oficial da União.

15.1.1. O acompanhamento da publicação do ato de no-
meação no Diário Oficial da União é de responsabilidade exclusiva
do candidato.

15.2. O candidato terá prazo de 30 dias, a contar da pu-
blicação do ato de nomeação no Diário Oficial da União, para tomar
posse no cargo, conforme disposto no artigo 13, § 1º, da Lei nº
8 . 11 2 / 1 9 9 0 .

15.2.1. Apenas haverá prorrogação do prazo para posse caso
o candidato comprove estar amparado pelo permissivo contido no art.
13, § 2º, da Lei nº 8.112/90.

15.3. O candidato nomeado deverá agendar perícia médica
junto ao Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor -
SIASS para apresentação dos resultados dos exames que solicitados,
que deverão ser realizados às suas expensas. A relação de exames
para investidura pode ser consultada pelo interessado no sítio
http://progesp.wix.com/ddpessoas, no campo "Concursos".

15.3.1. Após a análise dos exames, a Junta Médica Oficial
do SIASS emitirá Laudo Médico Pericial onde atestará se o candidato
está apto ou não ao exercício do cargo para o qual foi aprovado.

15.4. O candidato considerado apto pelo SIASS deverá apre-
sentar obrigatoriamente no ato da posse toda a documentação so-

licitada pelo Departamento de Desenvolvimento de Pessoas. A re-
lação dos documentos pode ser previamente consultada pelo inte-
ressado no sítio http://progesp.wix.com/ddpessoas, no campo "Con-
cursos".

15.5. São requisitos indispensáveis à posse, cumulativamen-
te:

I. Ter sido aprovado e classificado no presente concurso
público;

II. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou, em caso de na-
cionalidade portuguesa, estar comprovadamente amparado pelo es-
tatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhe-
cimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1°,
artigo 12, da Constituição Federal;

III. Estar quite com as obrigações eleitorais;
IV. Estar quite com as obrigações militares (apenas para os

candidatos do sexo masculino);
V. Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e

civis;
VI. Não ter sofrido, no exercício de função pública, pe-

nalidade incompatível com nova investidura em cargo público;
VII. Ter aptidão física e mental para o exercício do cargo,

conforme disposto no artigo 5º, inciso VI, da lei nº. 8.112/90, a ser
atestada por Junta Médica Oficial do SIASS mediante Laudo Médico
Pericial;

VIII. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da
posse;

IX. Não possuir outro cargo ou emprego público, ressalvado
o disposto no artigo 37, inciso XVI, da Lei nº 8.112/90 e observado
ainda o Parecer GQ nº 145, de 30 de março de 1998, da Advocacia-
Geral da União - AGU, publicado no Diário Oficial da União de
01/04/1998, Seção 1, páginas 10-12.

X. Apresentar a documentação completa, nos termos do su-
bitem 15.4.

15.6. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos
e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, so-
ciedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Es-
tados, dos Territórios e dos Municípios.

15.7. É também vedado ao servidor participar de gerência ou
administração de sociedade privada, personificada ou não personi-
ficada, e exercer o comércio, EXCETO na qualidade de acionista,
cotista ou comanditário, nos termos do art. 117 da Lei nº 8.112/90.

15.8. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica con-
dicionada à comprovação da compatibilidade de horários.

15.9. O candidato empossado terá seu turno de trabalho e
disciplinas definidos pela respectiva Chefia de Departamento ou Co-
ordenação Acadêmica, de acordo com as necessidades do setor de
lotação, podendo inclusive ser designado a trabalhar em turno no-
turno.

15.9.1. A alegação de desconhecimento dessa possibilidade
não gerará expectativa de recurso para mudança de turno ou alteração
do regime de trabalho previsto.

15.10. Ao entrar em exercício, o servidor ficará sujeito a
estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Em respeito ao princípio da economicidade, a Fun-

dação Universidade do Amazonas poderá aproveitar, em qualquer de
suas Unidades Acadêmicas da Capital ou do Interior, candidatos apro-
vados além do quantitativo de vagas oferecidas neste Edital para
determinada área de conhecimento em outra, em que não haja can-
didatos aprovados ou inscritos, desde que as áreas de conhecimento
sejam afins e havendo a anuência do interessado.

16.1.1. A não aceitação do candidato NÃO implicará sua
desclassificação do certame, de modo que continuará a figurar entre
os classificados para a vaga a qual concorreu. Contudo, deve o can-
didato formalizar a não anuência ao preenchimento da vaga para qual
foi convidado a fim de possibilitar a convocação do próximo can-
didato, observada a ordem de classificação.

16.2. O candidato aprovado além do quantitativo original de
vagas também poderá ser aproveitado por outras Instituições de En-
sino Superior, desde que para aproveitamento em cargo idêntico, de
mesma denominação e descrição e que envolva as mesmas atribui-
ções, competências, direitos e deveres e para exercício na mesma
localidade para a qual prestou concurso público (Decisão Normativa
TCU nº 212/1998-Plenário e Acórdão TCU nº 569/2006), mediante
requerimento da Instituição interessada e anuência do candidato.

16.3. Não havendo candidatos classificados em número su-
ficiente para suprir as vagas existentes ou que venham a existir
durante a validade do concurso, a UFAM poderá requerer aprovei-
tamento de candidatos classificados em concursos realizados por ou-
tras instituições da Rede Federal de Ensino.

16.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar
as publicações, comunicações, retificações e convocações referentes
ao presente concurso público, durante todo seu período de validade.

16.5. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoa - PROGESP con-
vocará, quando necessário, a Unidade Acadêmica ofertante da vaga,
para sanar dúvidas suscitadas em relação à área/subárea de conhe-
cimento, em razão dos requisitos básicos e a respectiva titulação
trazida pelo candidato, a qual emitirá parecer fundamentado, ob-
servando-se as exigências previstas neste Edital.

16.6. Qualquer regra prevista neste edital poderá ser mo-
dificada, desde que a mudança ocorra antes da realização das provas,
mediante publicação de edital complementar que informe o item ou
itens eventualmente retificados, alterados, adicionados ou suprimidos,
dispensada a repetição do texto modificado ou retirado.

16.7. Ficam cientificados todos os candidatos que aderirem a
este Edital que, pedidos de cópias de provas escritas ou didáticas
requeridas por concorrentes poderão ser concedidos, inclusive com as
respectivas correções das bancas examinadoras, quando preenchidos
os requisitos previstos na Lei nº 12.527/2011 e no Decreto nº
7.724/12.

HEDINALDO NARCISCO LIMA
Presidente

Em exercício

ANEXO I - EDITAL DE ABERTURA Nº 051/2016-UFAM

Unidade Acadêmi-
ca

Depto. Área de Conhecimento Requisito Mínimo Carga Horária Classe/ Padrão Vagas de AC* Vagas para ne-
gros**

Vagas para
PCD**

FM Patologia e Medicina
Legal

Anatomia Patológica (Geral e
Especial)

Graduação em Medicina, com Residên-
cia em Patologia.

40h Auxiliar (com Resi-
dência Médica), Ní-

vel 1

01 - -

Saúde Materno Infantil
Obstetrícia Graduação em Medicina, com Residên-

cia Médica em Ginecologia/Obstetrícia.
40h Auxiliar (com Resi-

dência Médica), Ní-
vel 1

01 - -

FES Contabilidade Contabilidade Pública Mestrado em Contabilidade, ou Mestra-
do em Contabilidade e Controladoria ou

Mestrado em Gestão Pública.

40h Assistente A, Nível
1

01 - -

FA C E D Administração e Plane-
jamento

Políticas Públicas da Educação
Básica

Doutorado em Educação com Graduação
em Pedagogia, História, Geografia,

Ciências Sociais, Filosofia, Antropologia
ou Serviço Social.

40 horas sema-
nais, com dedica-

ção exclusiva -
DE.

Adjunto A, Nível 1 01 - -

FT
Engenharia Mecânica Engenharia Mecânica, subárea

projetos de máquinas
Graduação em Engenharia Mecânica, ou

Civil, ou Aeronáutica, ou Naval, ou
Controle e Automação (Mecatrônica).

40 horas sema-
nais, com dedica-

ção exclusiva -
DE.

Auxiliar, Nível 1. 01 - -

ICE
Estatística Probabilidade e Estatística Mestrado em Estatística ou Mestrado

em Matemática na área de concentração
Estatística ou Mestrado em Ciências -

Programa de Estatística.

40 horas sema-
nais, com dedica-

ção exclusiva -
DE.

Assistente A, Nível
1.

01 - -

Matemática
Análise Doutorado em Matemática ou Doutora-

do em Matemática Aplicada ou Douto-
rado em Ciências com tese em Matemá-

tica

40 horas sema-
nais, com dedica-

ção exclusiva -
DE.

Adjunto A, Nível
1.

01 - -

FCA Produção Animal e Ve-
getal

Tecnologia de Sementes e Fru-
ticultura

Doutorado em Agronomia Tropical ou
Fitotecnia, ou Produção Vegetal, ou

Horticultura, ou Ciência e Tecnologia de
Sementes, ou Produção e Tecnologia de

Sementes.

40 horas sema-
nais, com dedica-

ção exclusiva -
DE.

Adjunto A, Nível 1 01 - -

Engenharia Agrícola e
Solos

Engenharia de Alimentos/ En-
genharia Química

Graduação em Engenharia de Alimentos
ou Engenharia Química com Mestrado
em Engenharia de Alimentos ou Enge-

nharia Química.

40 horas sema-
nais, com dedica-

ção exclusiva -
DE.

Assistente A, Nível
1

02 - -

FEFF
Atividade física, saúde e qua-
lidade de vida para populações

especiais.

Doutorado em Educação Física com
Graduação em Educação Física.

40 horas sema-
nais, com dedica-

ção exclusiva -
DE.

Adjunto A, Nível
1.

01 - -

TOTAL GERAL
11

Unidade Acadêmica
Depto. Área de Conhecimento Requisito Mínimo Carga Horária Classe/ Padrão Nº de Va-

gas
Vagas pa-
ra negros

Vagas pa-
ra

PCD**

IEAA
Filosofia, Filosofia da Educa-
ção, Políticas Públicas, Legis-

lação do Ensino

Doutorado em Educação ou Filosofia, com Graduação em
Filosofia - Após 30 dias, não havendo inscritos Doutores,
passará a ser exigido Mestrado em Educação ou Filosofia

com Graduação em Filosofia.

40 horas semanais,
com dedicação ex-

clusiva - DE.

Adjunto A, Nível
1.

01 - -
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3

INC
Psicologia, Psicologia Cogniti-
va, Psicologia do Desenvolvi-
mento Humano, Psicologia do

Ensino e da Aprendizagem

Mestrado em Psicologia com Licenciatura em Pedagogia
ou Bacharelado em Psicologia, ou Mestrado em Educação

com Bacharelado em Psicologia.

40 horas semanais,
com dedicação ex-

clusiva - DE.

Assistente A, Ní-
vel 1

01 - -

Educação, Educação Rural
Licenciatura em Ciências Agrárias, ou Licenciatura em

Ciências Agrárias e do Ambiente ou Licenciatura em Edu-
cação do Campo.

40 horas semanais,
com dedicação ex-

clusiva - DE.

Auxiliar, Nível 1. 01 - -

Linguística, Letras - Língua
Portuguesa

Mestrado em Linguística, ou Ciências da Linguagem, ou
Estudos Linguísticos, ou Letras: Linguística, com Licencia-
tura em Letras: 1. Língua Portuguesa; ou 2. Língua e Li-

teratura Portuguesa e Língua e Literatura

40 horas semanais,
com dedicação ex-

clusiva - DE.

Assistente A, Ní-
vel 1

01 - -

ISB
Física Graduação em Física ou Licenciatura em Ciências: Mate-

mática e Física ou graduação em Engenharia Física.
DE Auxiliar, Nível 1. 01 - -

TOTAL GERAL
05 -

* Vagas para Ampla Concorrência
** Vagas para negros
*** Pessoas Com Deficiência

ANEXO II - EDITAL DE ABERTURA Nº 051/2016

QUADRO I - LOCAIS DE INSCRIÇÃO - CAPITAL
UNIDADE ACADÊMICA ENDEREÇO C O N TATO

FM (Faculdade de Medicina) Rua Afonso Pena, 1053, Centro, CEP 69020-160, Manaus-AM. Fone: 92 3305-4950
e-mail: fmedicinadiretoria@hotmail.com

FES (Faculdade de Estudos Sociais) Av. General Rodrigo Octávio, nº 6.200, CEP 69077-000, Manaus/AM
(Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Setor Norte).

Fone: 92 3305-1181, ramal 1480; e-mail: diretoriafes@gmail.com

FACED (Faculdade de Educação) Fone: 92 3305-1181, ramal 1182; e-mail: faced@ufam.edu.br
FT (Faculdade de Tecnologia) Fone: 92 3305-1181, ramal 4635; e-mail: ft@ufam.edu.br

ICE (Instituto de Ciências Exatas) Fone: 92 3305-1181, ramal 2817/2818; e-mail: icesecretaria@gmail.com
FCA (Faculdade de Ciências Agrárias) Av. General Rodrigo Octávio, nº 6.200, CEP 69077-000, Manaus-AM

(Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Setor Sul).
Fone: 92 3305-4042; e-mail: fca_ufam@hotmail.com

FEFF (Faculdade de Educação Física e Fisioterapia) Fone: 92 3305-4091; e-mail: feff@ufam.edu.br

QUADRO II - LOCAIS DE INSCRIÇÃO - INTERIOR
UNIDADE ACADÊMICA ENDEREÇO C O N TATO

IEAA (Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente) Campus Vale do Rio Madeira, Rua 29 de Agosto, nº 786, Centro, CEP
69800-000, Humaitá/AM. Fone: (9)7 3373-2314 ou (97) 3373-1180;

e-mail: ieaa@ufam.edu.br.
INC (Instituto de Natureza e Cultura de Benjamin Cons-

tant)
Rua 1º de Maio, Colônia, CEP: 69630-000, Benjamin Constant/AM. Fone: (97) 3415-5677

E-mail: incbc@ufam.edu.br
ISB (Instituto de Saúde e Biotecnologia) Coari Estrada Mamiá, nº 305

Bairro Espírito Santo, CEP 69460-000 - Coari/AM Fone: (097) 3561-3025; (097) 3561-4162 E-mail: cccms.isb@gmail.com Site do
instituto: www.isbcoari.ufam.edu.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 209/2016 - UASG 154039

Nº Processo: 23105.035962/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preço para eventual aquisição de cortinas, toalhas e carpetes
- conforme especificações e quantitativos no Anexo I - Termo de
Referência deste Edital, para atender ao Instituto de Natureza e Cul-
tura da Universidade Federal do Amazonas. Total de Itens Licitados:
00004. Edital: 02/09/2016 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00.
Endereço: Rua 1º de Maio, Nº 05 Colonia - BENJAMIN CONS-
TANT - AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154039-
05-209-2016. Entrega das Propostas: a partir de 02/09/2016 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/09/2016
às 10h00 n site www.comprasnet.gov.br.

MAEZIA NATALIA MARTINS NUNES
Pregoeira

(SIDEC - 01/09/2016) 154039-15256-2016NE000513

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 46/2016
MATRÍCULA INSTITUCIONAL - 6ª CHAMADA DA LISTA
DE ESPERA DO PROCESSO SELETIVO DO SISTEMA DE

SELEÇÃO UNIFICADA - SISU 1º/2016

A PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO -
PROEG DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS -
UFAM, considerando o disposto na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de
2012, no Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, na Portaria
Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012, na Portaria Nor-
mativa MEC nº 21, de 05 de novembro de 2012, no Edital SESu nº
36, de 29 de dezembro de 2015 e o que estabelece a Resolução nº
005/2009 - CONSEPE, o Edital de Adesão UFAM nº 001/2016, de 07
de janeiro de 2016, e o Edital UFAM nº 003/2016, de 14 de janeiro
de 2016, torna público que os candidatos classificados (relacionados
no Anexo IV deste Edital) PARA A SEXTA CHAMADA DA LISTA
DE ESPERA do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada -
SISU 1º/2016, totalizando 08 (oito) vagas para ingresso no 2º se-

mestre de 2016, no Campus de Manaus, deverão apresentar-se para
efetivação da Matrícula Institucional, observando o cronograma e os
documentos necessários especificados neste Edital, publicado no en-
dereço eletrônico www.proeg.ufam.edu.br e disponível para consulta
na Coordenação de Orientação Acadêmica/PROEG, situada na Av.
Gen. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, nº 6200, Coroado, Campus
Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Setor Norte, Centro Ad-
ministrativo.

LUCÍDIO ROCHA SANTOS
Pró-Reitor

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2016 - UASG 154040

Nº Processo: 23106006109201643. PREGÃO SISPP Nº 18/2016.
Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA-CNPJ
Contratado: 33480104000108. Contratado : CONSTRUTORA EN-
GEMEGA LTDA -Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados, sob demanda, de manutenção pre-
ventiva e corretiva, com utilização de equipamentos, máquinas e
ferramentas de propriedade da contratada, materiais, insumos e mão
de obra, e logística pertinente à execução dos serviços, nos sistemas
e instalações prediais de edificações residenciais e comerciais, em
suas áreas comuns e privativas. Fundamento Legal: Lei 8666/93; Lei
10520/02; Decreto Nº 2271, de 7 de julho de 1997; Instrução Nor-
mativa SLTI/MPOG Nº 2, de 30/04/2008. Vigência: 31/08/2016 a
31/08/2017. Valor Total: R$4.000.000,00. Fonte: 250262710 -
2016NE802138. Data de Assinatura: 31/08/2016.

(SICON - 01/09/2016) 154040-15257-2016NE800006

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 154040

Número do Contrato: 151/2015. Nº Processo: 23106041582201677.
PREGÃO SISPP Nº 25/2015. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE DE BRASILIA-CNPJ Contratado: 09040367000103. Con-
tratado : P.A SONORIZACAO EIRELI - ME -Objeto: Acréscimo na
prestação de serviços de locação de equipamentos de audiovisual para
a cerimônia de colação de grau do 1º semestre de 2016 promovida
pela Universidade de Brasília, que ocorrerá no 2º semestre de 2016.
Fundamento Legal: Artigo 65, inciso II, ÷ 1º da lei 8666, de
21/06/1993. Vigência: 31/08/2016 a 30/09/2016. Valor Total:
R$17.325,00. Fonte: 250262710 - 2016NE802631. Data de Assina-
tura: 31/08/2016.

(SICON - 01/09/2016) 154040-15257-2016NE800006

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 656/2016 - UASG 154040

Nº Processo: 23106019072201532 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de empresa especializada, sem dedicação exclusiva
de mão de obra, na prestação de serviços continuados de instalação e
manutenção de sistemas hidrossanitários com caráter preventivo, cor-
retivo e preditivo, envolvendo consertos, recuperação, manutenção,
instalação, confecção e conservação, com fornecimento de peças,
materiais e equipamentos necessários nas instalações prediais da Fun-
dação Universidade de Brasília ? FUB, na forma estabelecida, pre-
ferencialmente, nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos de Índices de Construção

Civil - SINAPI, conforme condições, quantidades e exigências es-
tabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 02/09/2016 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30. Endereço:
Predio da Reitoria 1. Andar - Campus Universitario Darcy Ribeiro
BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/154040-05-656-2016. Entrega das Propostas: a partir de
02/09/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 15/09/2016 às 09h30 n site www.comprasnet.gov.br.

WILLIAM SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA
Coordenador de Compras e Licitações

(SIDEC - 01/09/2016) 154040-15257-2016NE800125

RETIFICAÇÃO

No Aviso de Licitação - Pregão nº 657/2016 - UASG
154040, publicado no DOU de 1/9/2016, Seção 3, pág. 33, aponha-se
por ter sido omitido, o título: Fundação Universidade de Brasília.

(p/Coejo)

DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 364, DE 30 DE AGOSTO DE 2016
SELEÇÃO SIMPLIFICADA

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB tor-
na público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura, destinado a selecionar candidatos por meio de seleção sim-
plificada para a contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO nas con-
dições e características a seguir:

Área: Criação em Comunicação Organizacional e Publici-
dade / Requisito Básico: Mestrado em Comunicação / Unidade de
Lotação: Faculdade de Comunicação / Regime de Trabalho: 20 horas
/ Remuneração: 2.636,21 (Dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e
vinte e um centavos) / Vaga: 1 (uma) e cadastro de reserva. / Período
de Inscrição: de 02 a 16 de setembro de 2016 / Base Legal: Lei
8.745/93, com alterações introduzidas pela Lei n. 9.849, de 26/10/99,
Lei n. 12.425, de 17/06/2011, Lei n. 12.772/2012, de 28/12/2012, e
redação dada pelo Decreto nº 7.485, de 18/05/2011.

CONDIÇÕES GERAIS:
1. A seleção simplificada visa a selecionar candidatos para o

cargo de Professor Substituto para desenvolver atividades de Do-
cência de nível superior na Universidade de Brasília.

2. O prazo de validade da seleção será de 1 (um) ano a partir
da data de publicação do edital de homologação do resultado final da
seleção, podendo ser prorrogado por igual período.




