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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS JULIO DE CASTILHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 - UASG 158269

Nº Processo: 23239000209201316 . Objeto: Definir os trabalhos de
EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO
DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JÚLIO DE
CASTILHOS, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL DE
1.622,52 m . Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 30/09/2013 de
08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Est.acesso Secundário
para Tupanciretã,s/nº - S.joão do B. Preto JULIO DE CASTILHOS -
RS . Entrega das Propostas: 07/11/2013 às 09h00

DANIEL DE MELO JACOBSEN
Presidente da CPL

(SIDEC - 27/09/2013) 158269-26420-2013NE800017

CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 56/2013 - UASG 158268

Nº Processo: 23238000583201313 . Objeto: Fornecimento e abas-
tecimento de água. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa:
Fornecedor exclusivo na sede do Câmpus S. Vicente do Sul De-
claração de Inexigibilidade em 25/09/2013 . MAURICIO IVO
BAYER . D.administrativo - Exercício . Ratificação em 26/09/2013 .
LUIZ FERNANDO ROSA DA COSTA . Diretor Geral . Valor Glo-
bal: R$ 1.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 92.802.784/0001-90
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN.

(SIDEC - 27/09/2013) 158268-26420-2013NE800079

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA FLUMINENSE

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2013

Comunicamos que o edital da licitação supra citada, publi-
cada no D.O.U de 24/09/2013 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Contratação de empresa (pessoa jurídica) para Serviços Gráficos,
com fornecimento de matéria prima, para atender demandas do cam-
pus Bom Jesus do Itabapoana do IF Fluminense, referente a divul-
gação da Instituição, orientação dos alunos, projetos e outros. Total de
Itens Licitados: 00017 Novo Edital: 30/09/2013 das 09h00 às 16h00 .
Endereço: Av. Dario Vieira Borges, 235 - Bairro Lia Marcia BOM
JESUS DO ITABAPOANA - RJ. Entrega das Propostas: a partir de
30/09/2013 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 10/10/2013, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

NAYANA CAETANO TAVARES
Assistente em Administração

(SIDEC - 27/09/2013) 158139-26434-2013NE080001

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 154/2013 - UASG 158139

Nº Processo: 233180025752013 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de Líquido Anti-embaçante e outros Total de Itens Licitados:
00033 . Edital: 30/09/2013 de 08h00 às 17h00 . Endereço: Rua
Doutor Siqueira 273 Parque Dom Bosco - CAMPOS DOS GOI-
TACAZES - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 30/09/2013 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas:
10/10/2013 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Ge-
rais: Para o curso Técnico de Química e superior de Design Gráfico
do campus Campos-Centro do IFF

(SIDEC - 27/09/2013) 158139-26434-2013NE800001

PREGÃO Nº 155/2013 - UASG 158274

Nº Processo: 23318001923/2013 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA para atender às
demandas das Coordenações do Curso Técnico de Informática e do
Curso Superior de Design Gráfico e da Diretoria de Pesquisa e Pós-
graduação do Campus Campos Centro do IFFLUMINENSE. Total de
Itens Licitados: 00008 . Edital: 30/09/2013 de 08h00 às 17h00 .
Endereço: Rua Dr. Siqueira, 273 Parque Dom Bosco - CAMPOS
DOS GOITACAZES - RJ. Entrega das Propostas: a partir de
30/09/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das
Propostas: 10/10/2013 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

IARA NASCIMENTO DE FARIAS SILVA
Auxiliar em Administração

(SIDEC - 27/09/2013) 158274-26434-2013NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA GOIANO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2013

Comunicamos que o edital da licitação supra citada, pu-
blicada no D.O.U de 27/09/2013 foi alterado. Objeto: Pregão Ele-
trônico - Contratação de Companhia Seguradora para cobertura total
de veículos, por preço unitário, visando atender às necessidades do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, con-
forme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Re-
ferência, no Edital e seus Anexos Total de Itens Licitados: 00053
Novo Edital: 30/09/2013 das 08h00 às 10h30 e d13h00 às 15h30 .
Endereço: Rua 88 C/ 88-d, Nº 310, St. Sul - GOIANIA - GO. Entrega
das Propostas: a partir de 30/09/2013 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/10/2013, às 08h30 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

RONNIE PETERSON PITALUGA DE GODOI
Assistente em Administração

(SIDEC - 27/09/2013) 158124-26407-2013NE800001

CAMPUS RIO VERDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 12/2013 - UASG 158299

Nº Processo: 23218000620201321 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de veículos para o IF Goiano Total de Itens Licitados:
00011 . Edital: 30/09/2013 de 08h00 às 10h30 e de 13h às 16h30 .
Endereço: Rodovia Sul Goiana S/n Km 1, Zonarural Rio Verde RIO
VERDE - GO . Entrega das Propostas: a partir de 30/09/2013 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas:
10/10/2013 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

ELVYS FERNANDES DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 27/09/2013) 158299-26407-2013NE800001

1. DAS VAGAS
1.1 O processo Seletivo de que trata o presente Edital des-

tina-se ao preenchimento de 5 (cinco) vagas para contratação tem-
porária de professor substituto, em regime de 40 (quarenta) horas
semanais, conforme o constante no Quadro de Vagas disposto no
Anexo I.

1.2 As vagas serão destinadas ao Campus de Imperatriz.
2. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS DE-

FICIENTES
2.1 Das vagas destinadas a cada cargo/área/especialidade e

das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do processo
seletivo público/concurso, 5% (cinco por cento) serão providas na
forma do § 2°, do Artigo 5° da Lei 8.112/90, de 11/12/1990, e do
Decreto 3.298, de 20/12/1999, e suas alterações.

2.1.1 Caso a aplicação do percentual de que se trata o su-
bitem anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado
até o primeiro número inteiro subseqüente, desde que não ultrapasse
20% das vagas oferecidas, nos termos do § 2º, do art. 5° da Lei
N°.8.112/90. Somente haverá reserva imediata de vagas para os can-
didatos deficientes nos cargos/áreas/especialidade com número igual
ou superior a 5 (cinco) vagas, incluindo-se o cadastro de reserva.

2.1.2 O candidato que se declarar deficiente concorrerá em
igualdade de condições com os demais candidatos.

2.1.3 A publicação do resultado final do Processo Seletivo
será feita em duas listas, contendo, a primeira, a classificação de
todos os candidatos, inclusive os deficientes, e a segunda, somente a
classificação destes últimos.

2.1.4 No momento da contratação, devem ser chamados al-
ternada e proporcionalmente os candidatos das duas listas, prosse-
guindo-se até a caducidade do seletivo. Para efeito de tornar com-
patível o principio da reserva com a ordem de classificação, a con-
vocação de forma alternada deve iniciar-se com os candidatos da lista
geral, passando-se ao primeiro da lista especial já no primeiro bloco
de convocados, seja qual for o número de chamados, aplicando-se
sempre a regra do Art. 37, § 2º, do Decreto n. 3.298/1999.

2.1.5 O candidato com deficiência aprovado e cuja clas-
sificação permita que seja chamado na primeira convocação, mesmo
sem a reserva, não deve ser computado para reserva a ser cumprida
no seletivo, passando-se ao próximo candidato aprovado da lista es-
pecial.

2.1.6 Caso haja convocações além do número de vagas ori-
ginalmente previstas em edital, o percentual de reserva para deficiente
será aplicado sobre o total de vagas providas desde a abertura deste
Processo Seletivo até a data da nova convocação, abrangendo o nú-
mero total das convocações e não apenas o número de vagas a serem
providas em cada convocação em separado.

2.1.7 A vaga surgida em razão de desligamento de professor
contratado em processo seletivo vigente implicará a convocação de
candidato da respectiva fila de aprovados, geral ou de deficientes, da
qual fora convocado o antigo ocupante da vaga recém-desocupada,
caso ainda persista o motivo de vaga que gerou a contratação.

2.2 Para concorrer a uma dessas vagas o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se deficiente;
b) encaminhar laudo médico original ou cópia autenticada,

emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau, ou
nível da necessidade especial, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10),
bem como a provável causa da deficiência. O encaminhamento de-
verá ser protocolado no Protocolo do Campus de Imperatriz loca-
lizado à Av. Newton Bello, s/n - Vila Maria Imperatriz/MA/CEP:
65.919 - 050.

c) O candidato deficiente deverá entregar, até o dia
08/10/2013, no horário normal de inscrições, pessoalmente ou por
terceiros, o laudo médico (original ou cópia autenticada) a que se
refere a alínea "b" do subitem 2.2 e cópia simples do CPF e RG, no
Protocolo do Campus Imperatriz, ou, ainda, encaminhá-lo via SEDEX
ou carta registrada com AR, postada impreterivelmente até o dia
08/10/2013, para o endereço do IFMA - Campus Imperatriz.

d) O candidato que se declarar deficiente deverá requerer à
Comissão Organizadora vaga para participar do concurso nessa con-
dição, dando entrada no protocolo do IFMA do requerimento acom-
panhado da documentação exigida no subitem anterior.

e) O fornecimento da cópia simples do RG e CPF e do laudo
médico (original ou cópia autenticada), por qualquer via, é de res-
ponsabilidade exclusiva do candidato. O IFMA não se responsabiliza
por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da documentação
ao seu destino.

f) O deficiente poderá requerer atendimento especial, no ato
da inscrição, para o dia de realização da prova, indicando as con-
dições de que necessita para este fim, conforme previsto no artigo 40,
parágrafo 1° e 2° do decreto N°. 3.298/99 e suas alterações. O
requerimento será encaminhado à Comissão Organizadora e proto-
colado no Protocolo Geral do IFMA - Campus Imperatriz.

g) O laudo médico (original ou cópia autenticada) e a cópia
simples do RG e CPF valerão somente para este concurso. Não serão
devolvidos e não serão fornecidas cópias desses documentos.

2.3 A relação dos candidatos que tiverem suas inscrições
deferidas para concorrer na condição de deficiente será divulgada na
internet, no endereço eletrônico do IFMA (www.ifma.edu.br) na oca-
sião da divulgação dos locais e horários de realização das provas.

2.4 O candidato disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir da
divulgação da relação citada no subitem anterior, para contestar o
indeferimento, na forma da Lei, pessoalmente através de protocolo de
suas alegações ou via SEDEX com postagem feita dentro do prazo
recursal, enviando para o endereço do Campus Imperatriz citado no
subitem 2.2, b, deste Edital. Após esse período, não serão aceitos
pedidos de revisão.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2013 - UASG 158128

Número do Contrato: 1/2011.
Nº Processo: 23249006291201012.
PREGÃO SRP Nº 13/2010 . Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Con-
tratado: 05920248000194. Contratado : OSTENSIVA SEGURANCA
PRIVADA LTDA -EPP. Objeto: Termo Aditivo de acréscimo de 06
(seis) postos de vigilância na escala de serviço 12 x 36 horas,sendo
03(três) postos diurnos e 03(três) noturnos como forma de atender as
demandas da Reitoria e o Campus Monte Csatelo. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93 . Vigência: 11/01/2013 a 01/03/2013. Valor Total: R$
416.643,90. Data de Assinatura: 11/01/2013.

(SICON - 27/09/2013) 158128-26408-2013NE800258

CAMPUS CAXIAS
DIRETORIA GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 2/2013 - UASG 158456

Nº Processo: 23249021226201361 . Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviços de manutenção da cessão de uso
do sistema SOPHIA BIBLIOTECA PADRÃO por um período de 12
meses. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º,
Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Empresa é a
única habilitada a prestar serviços, customizações, manutenção, su-
porte técnico e treinamento do produto. Declaração de Inexigibilidade
em 09/07/2013 . RANIELY ARAUJO SILVA . No Exercício da
Direção Geral . Ratificação em 24/09/2013 . LUIS FERNANDO
MAIA SANTOS SILVA . No Exercício da Direção Geral . Valor
Global: R$ 4.200,00 . CNPJ CONTRATADA : 69.112.514/0001-35
PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.

(SIDEC - 27/09/2013) 158456-26408-2013NE800046

CAMPUS IMPERATRIZ
DIRETORIA GERAL

EDITAL Nº 22, DE 25 DE SETEMBRO DE 2013
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

O Diretor Geral do Campus Imperatriz, no uso de suas atri-
buições legais, torna pública a abertura de inscrições para o Processo
Seletivo Simplificado, destinado à contratação temporária de pro-
fessor substituto para o Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal
de 1988, da Lei nº 8.745/93 e suas alterações, na redação dada pela
Lei 12.425/2011, da Lei nº 11.784/2008 e alterações dada pelas leis
12.702/2012, 12.772/2012,12.775/2012 e 12.778/2012 e do Processo
nº 23249.024741.2013-18.
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3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado se-

rão presenciais efetuadas, no IFMA - Campus Imperatriz, sito na Av.
Newton Bello, s/n - Vila Maria Imperatriz/MA CEP: 65.919 - 050, no
período de 25 de setembro de 2013 a 08 de outubro de 2013, somente
nos dias úteis, no horário das 8h30min às 11h30min e das 14h30min
às 17h30min, junto à Comissão Organizadora.

3.2 O candidato receberá antes da inscrição a Guia de Re-
colhimento da União (GRU) e efetuará o pagamento em qualquer
agência bancária ou na rede conveniada, em horário normal de ex-
pediente bancário, até o dia 08 de outubro 2013. O valor da taxa de
inscrição será de R$ 50,00 (cinquenta reais).

3.3 Não haverá isenção do valor da inscrição, e em nenhuma
hipótese haverá devolução do valor pago.

3.4 A inscrição paga com cheque só será efetivada após a
compensação do mesmo.

3.5 A inscrição somente será acatada após a confirmação,
pelo banco, do pagamento do valor da inscrição, dentro dos prazos
estabelecidos no item 3.2.

3.6 O candidato terá direito a apenas uma única inscrição no
Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital.

3.7 Os candidatos deficientes, resguardadas as condições es-
peciais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente em
seu art. 41 (quarenta e um), participarão do seletivo em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, no dia, horário e
local de aplicação das provas e a nota mínima exigida para todos os
demais candidatos. Os benefícios previstos no Art. 40 §§ 1º e 2º
deveram ser requerido por escrito, durante o período das inscrições ao
IFMA.

3.8 Para proceder à inscrição no concurso o candidato de-
verá:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado e estar em dia com as
obrigações eleitorais e militares;

b) satisfazer todas as condições deste Edital, anulando-se
todos os atos decorrentes de inscrição efetuada em desacordo com a
presente norma;

c) apresentar o comprovante de pagamento da taxa de ins-
crição;

d) fornecer cópias simples dos documentos acompanhadas
dos originais: RG, CPF e comprovante da habilitação profissional,
conforme requisitos constantes do anexo I;

e) Apresentar Formulário de Requerimento de Inscrição, de-
vidamente preenchido, conforme Anexo VI.

3.9 A inscrição do candidato é de sua inteira responsabi-
lidade e implica o conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento ou discordância.

3.10 Para quaisquer informações sobre este Processo Se-
letivo o Campus Imperatriz, disponibilizará o telefone (99) 3525-
4745, em dias úteis, no horário normal de expediente, no período da
manhã: 8h30min às 11h30min e tarde 14h30min às 17h30min.

4. DAS PROVAS
4.1 O Processo Seletivo de que trata este Edital constará de

duas etapas distintas. A primeira constituída de uma Prova Didática,
de caráter eliminatório e classificatório e a segunda de Prova de
Títulos, de caráter classificatório.

5. DA PROVA DIDÁTICA
5.1 A Prova Didática será pública, constituída de uma aula

expositiva sobre o tema sorteado, realizada perante uma comissão
examinadora, e terá como objetivo avaliar o candidato quanto ao seu
conhecimento específico e capacidade didático-pedagógica.

5.2 A prova deverá ter duração mínima de 45 (quarenta e
cinco minutos) e máxima de 55 (cinquenta e cinco minutos).

5.3 A prova didática será realizada na cidade de Imperatriz
na sede do IFMA/Campus Imperatriz, sito na Av. Newton Bello, s/n
- Vila Maria Imperatriz/MA CEP: 65.919 - 050, nos dias 16 e 17 de
outubro de 2013, e obedecerá rigorosamente à ordem de inscrição dos
candidatos.

5.4 Os temas sorteados e o cronograma de realização da
Prova Didática serão afixados na Portaria do Campus Imperatriz, e
divulgados no site oficial do IFMA, (www.ifma.edu.br) no dia 14 de
outubro de 2013.

5.5 O sorteio do tema da Prova Didática, ocorrerá 48 horas
antes da Prova, vedada ao candidato qualquer outra atividade re-
ferente ao processo seletivo neste interstício.

5.5.1 O sorteio do tema será feito em sessão pública, na
presença de todos que optarem por acompanhar, inclusive os próprios
candidatos e a imprensa.

5.5.2 O tema sorteado, dentre uma lista de 10 (dez) temas
constantes neste Edital, será o mesmo para todos os candidatos de
cada grupo concorrente à vaga, desde que o número destes candidatos
não ultrapasse 4 (quatro). Ultrapassando esse limite, serão consti-
tuídos tantos grupos quantos forem necessários.

5.5.3 O tema sorteado será lavrado em Ata, pela Banca
Examinadora e divulgado nos murais do Campus Imperatriz e no site
oficial do IFMA (www.ifma.edu.br).

5.5.4 É de inteira responsabilidade do candidato a obser-
vação das informações referentes ao dia, horário, local e tema para
realização da Prova Didática nas datas e locais definidas neste edi-
tal.

5.6 A Prova Didática terá seu início às 8 horas do dia 16 de
outubro de 2013, obedecendo rigorosamente ao cronograma esta-
belecido.

5.7 O candidato deverá comparecer ao local de realização da
Prova Didática, munido de Carteira de Identidade ou qualquer outro
documento oficial que contenha foto, para conferência e assinatura da
lista de freqüência, com 30 (trinta) minutos de antecedência do início
dos trabalhos. Não será permitido a apresentação do candidato para
realização da prova após as 7h30min.

5.8 Não será permitido aos candidatos inscritos assistirem à
prova dos concorrentes.

5.9 A Banca Examinadora poderá arguir o candidato, o que
não deverá ultrapassar o tempo máximo de 15 minutos.

5.10 Os candidatos, ao se apresentarem para a Prova Di-
dática, deverão entregar à Comissão Examinadora o Plano de Aula
em 3 (três) vias, juntamente com o Curriculum Vitae comprovado na
forma do subitem 5.10.2).

5.10.1 No Plano de Aula deverá constar:
a) Identificação do tema
b) Objetivos
c) Conteúdo Programático
d) Procedimentos Metodológicos
e) Recursos Instrucionais
f) Procedimentos Avaliativos
g) Previsão do tempo
h) Referências.
5.10.2 Todos os comprovantes apresentados no Curriculum

Vitae deverão estar com suas cópias legíveis e autenticadas.
5.10.3 Os comprovantes cujas cópias não estiverem auten-

ticadas não serão analisados para contagem de pontos.
5.11 No julgamento da Prova Didática, cada Examinador

levará em consideração a elaboração e operacionalização do Plano de
Aula, conforme Anexo IV, observando ainda a capacidade de co-
municação, de organização do pensamento e de planejamento, cria-
tividade, atualidade e adequação do conteúdo, nível de exposição,
coerência entre objetivos e conteúdos, segurança e postura profis-
sional.

5.12 A preparação, aquisição e utilização de recursos para a
Prova Didática serão de inteira responsabilidade do candidato.

5.13 O candidato receberá a nota da prova didática por
escrito, logo após seu término e antes que seja iniciada a prova
didática do candidato seguinte, primando-se assim pela transparência
do certame.

6. DA PROVA DE TÍTULOS
6.1 No ato da apresentação para a Prova Didática, cada

candidato deverá entregar à Banca Examinadora o Curriculum Vitae
comprovado. Caso apresente declaração ou certidão, esta deverá estar
com data dentro do ano em vigor.

6.2 Só serão analisados os títulos dos candidatos classifi-
cados na Prova Didática, conforme subitem 9.1.

6.3 Na Prova de Títulos, a Comissão Examinadora con-
siderará a formação universitária, atividade docente, atividade téc-
nico-profissional, trabalhos publicados e produção acadêmico-cien-
tífica, cujos documentos comprobatórios deverão constar do currículo
do candidato.

6.4 O diploma ou certificado de graduação, documento obri-
gatório do currículo, poderá ser substituído por certidão da instituição
de ensino que o expedir, desde que conste a data de conclusão do
referido curso e declaração de que o diploma ou certificado foi
expedido e se encontra em fase de registro nos órgãos competentes.

6.5 O certificado ou diploma de graduação, como requisito
para contratação, não contará ponto para efeito de análise do cur-
rículo.

6.6 Na análise de currículo do candidato, não poderão ser
atribuídos pontos em duplicidade para o mesmo título ou experiência,
sob qualquer fundamento.

6.7 A análise dos títulos far-se-á obedecendo ao disposto no
Quadro Demonstrativo para Pontuação de Títulos, conforme Anexo
V.

7. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
7.1 O Processo Seletivo Simplificado, destinado à contra-

tação temporária de professor para o Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico terá a validade de 12 (doze) meses podendo
ser prorrogado por igual período.

8. BANCA EXAMINADORA
8.1 Será constituída Banca Examinadora encarregada da apli-

cação e avaliação das provas, composta por 02 (dois) Professores da
área específica ou afim e 01 (um) Pedagogo ou Especialista em
Educação, que possuam no mínimo o Título de Especialista, de-
signados através de Portaria expedida pelo Diretor Geral do IFMA
Campus Imperatriz.

8.2 O Campus Imperatriz deverá divulgar os membros da
Banca Examinadora, até 72 horas, antes do início marcado para a
realização da prova didática referida neste Edital, na Portaria do
Campus Imperatriz e no site oficial do IFMA (www.ifma.edu.br).

8.3 A Banca Examinadora escolherá, dentre seus membros, o
Presidente e o Secretário.

8.4 É vedada a participação na Banca Examinadora de pro-
fissionais que tenham parentesco de até terceiro grau com qualquer
um dos candidatos inscritos.

8.5 O candidato inscrito poderá, mediante petição funda-
mentada devidamente protocolada no Campus Imperatriz dirigida ao
Diretor Geral impugnar um ou mais membros da Banca Examinadora,
no prazo de 01 (um) dia a contar da data de divulgação da referida
Banca. Nesse caso, esta será julgada no prazo de 02 (dois) dias
úteis.

9. DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA CLASSIFI-
CAÇÃO FINAL

9.1 No julgamento da Prova Didática serão atribuídas notas
de 0 (zero) a 10 (dez) a cada candidato e serão classificados os
candidatos que alcançarem média igual ou superior a 7 (sete).

9.2 No julgamento da Prova de Títulos a nota atribuída será
o resultado da conversão dos pontos atribuídos aos títulos constantes
do Curriculum Vitae, devidamente comprovados.

9.3 Após análise dos títulos dos candidatos aprovados na
Prova Didática, será divulgado o Resultado Provisório do Processo
Seletivo, no qual constará a nota da Prova Didática, os pontos da
Prova de Títulos e a Pontuação Total obtida no Seletivo.

9.4 Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem
decrescente de pontuação.

9.4.1 Em caso de empate na classificação, a Banca Exa-
minadora efetuará o desempate, observando os seguintes critérios, por
ordem de prioridade:

a) maior nota obtida na Prova Didática;
b) maior nota na Prova de Títulos;
c) maior tempo de experiência no magistério do ensino mé-

dio;
d) maior tempo de experiência no magistério;
e) maior idade.
9.5 O Resultado Final do Seletivo será divulgado no Quadro

de Avisos do Campus Imperatriz e no endereço eletrônico (www.if-
ma.edu.br), e através de Edital de Homologação do Resultado Final,
no Diário Oficial da União.

10. DAS CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO DO CANDI-
D ATO

10.1 Será eliminado das provas e do concurso o candidato
que:

a) não apresentar o plano de aulas;
b) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
c) utilizar-se de expediente ilícito;
d) não participar da prova didática;
e) ausentar-se da sala destinada à sua prova sem autorização

da Comissão Organizadora;
f) deixar de assinar a lista de frequência antes do início dos

trabalhos para realização da Prova Didática;
g) não cumprir as exigências do presente Edital em todos os

seus itens e subitens;
h) não chegar no horário pré-estabelecido no cronograma de

realização da prova.
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1 A convocação dos candidatos para contratação obe-

decerá, dentro de sua aprovação no concurso público, a ordem de
classificação e sua respectiva contratação será feita nos termos da
legislação vigente. Os documentos necessários à contratação deverão
ser entregues após a convocação para o contrato e antes de assinatura
do termo de contrato, segundo prazo a ser fixado pelo edital. Os
documentos que sirvam para pagamento de RT poderão ser entregues
também nesta mesma ocasião.

11.1.1 O candidato classificado que se declarou deficiente,
após a convocação e antes de assinatura do termo de contrato, deverá
se submeter à perícia médica promovida pela equipe de profissionais
deste IFMA, que verificará sua qualificação como deficiente e será
ainda avaliado sobre a compatibilidade entre as atribuições do car-
go/área/especialidade e a necessidade especial apresentada, nos ter-
mos do art. 43, do Decreto nº 3298/99 e suas alterações.

11.1.2 O candidato que se enquadrar na situação prevista no
subitem anterior deverá comparecer à perícia médica, munido de
laudo médico que ateste a espécie e grau, ou nível de necessidade
especial, com expressa referencia ao código correspondente da Clas-
sificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado
no Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, bem como à provável causa
da necessidade especial.

11.1.3 A não observância do disposto no subitem 11.1.2, a
reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia
acarretará a perda do direito à vaga reservada ao candidato em tais
condições.

11.1.4 As vagas de que trata o subitem 2.1, que não forem
providas por falta de candidato deficiente serão preenchidas pelos
demais candidatos, observada a ordem geral de classificação por
c a rg o / á r e a / e s p e c i a l i d a d e / r a m o .

11.1.5 Não havendo candidatos deficientes classificados den-
tre os quatro primeiros colocados, o quinto a ser chamado, caso haja
necessidade da administração, será obrigatoriamente um deficiente,
garantindo-se assim o percentual de 20% de reserva de vagas.

11.1.6 O Candidato portador de deficiência, reprovado na
perícia médica por não ter sido considerado deficiente, caso seja
aprovado no concurso, figurará na lista de classificação geral por
c a rg o / á r e a / e s p e c i a l i d a d e / r a m o .

11.1.7 O candidato portador de deficiência, reprovado na
perícia médica no decorrer do contrato em virtude de incompati-
bilidade da deficiência com as atribuições do cargo/área/especiali-
dade/ramo, será exonerado.

11.2 Para contratação o candidato deverá possuir habilitação
específica obtida em Licenciatura plena ou habilitação legal equi-
valente para o exercício do cargo a que se submeteu ao processo
seletivo público simplificado objeto deste Edital, de acordo com o
que dispõe o Inciso I, parágrafo 2º, art. 113, da Lei nº 11.784/88, sem
prejuízo de atendimento do Requisito Específico.

11.3 Em caso de desistência de algum candidato convocado
para contratação, a respectiva vaga será substituída pelo próximo na
sequência da ordem classificatória.

11.4 A contratação será feita por um período de até 12 (doze)
meses e poderá ser prorrogada, de acordo com a necessidade e de-
terminação da Instituição, por um prazo de igual período.

11.5 Será permitida a contratação de servidores da Admi-
nistração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de
suas subsidiárias e suas contratadas, desde que não ocupem cargo
efetivo da Carreira de Magistério do Ensino Básico Técnico e Tec-
nológico das Instituições Federais de Ensino, condicionada à formal
comprovação de compatibilidade de horários.

11.6 No ato da contratação, o candidato firmará declaração
de que não foi contratado anteriormente no prazo de vinte e quatro
meses, com fundamento na Lei nº 8.745/93 e suas alterações. O
candidato que não puder ou não quiser declarar, ou ainda, declarar
falsamente, não poderá ser contratado com base neste processo se-
letivo, sob pena de rescisão contratual.
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11.7 É vedada ao professor substituto contratado nos termos do presente Edital, a alteração do regime de trabalho.
11.8 O contrato será temporário, em regime de prestação de serviço de 40 horas semanais, como docente substituto de professor integrante da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e

Te c n o l ó g i c o .
11.9 O contratado perceberá a título de remuneração o valor de R$ 2.714,89 que corresponde ao Vencimento Básico (VB) da classe inicial da carreira de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,

podendo ser acrescidos do valor da Retribuição por Titulação (RT), não acumuláveis, de Aperfeiçoamento, no valor de R$ 110,22 (cento e dez reais e vinte e dois centavos) Especialização, no valor de R$ 253,13
(duzentos e cinquenta e três reais e treze centavos), Mestrado, no valor de R$ 835,05 (oitocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos) e Doutorado, no valor de R$ 1.934,76 (um mil, novecentos e trinta e quatro
reais e setenta e seis centavos) e de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação.

TITULAÇÃO DOCENTE VB + RT (R$) AUXILIO ALIMENTAÇÃO (R$)
Graduação 2.714,89 373,00

Aperfeiçoamento 2 . 8 2 5 , 11 373,00
Especialização 2.968,02 373,00

Mestrado 3.549,94 373,00
Doutorado 4.649,65 373,00

12. RECURSOS
12.1 Caberá recurso contra o resultado da prova didática e resultado provisório, no prazo de 02 (dois) dias úteis, devidamente fundamentado.
12.2 Os recursos somente serão analisados se estiverem dentro do prazo estabelecido neste Edital.
12.3 Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Banca Examinadora e protocolados no IFMA Campus Imperatriz, sito à Av. Newton Bello, s/n - Vila Maria Imperatriz/MA CEP: 65.919 - 050, no horário

das 8h às 11h e das 14h às 17h.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto será realizado sob a responsabilidade da Comissão Organizadora, designada pela Ordem de Serviço de 05 de agosto de 2013,

do Diretor Geral do Campus Imperatriz, obedecidas as normas do presente Edital.
13.2 Após a assinatura do Contrato, o Professor contratado, deverá cumprir imediatamente o Horário de Trabalho estabelecido pelo Campus Imperatriz.
13.3 O Resultado Final do Concurso será homologado pelo Diretor Geral do Campus Imperatriz
13.4 O Edital de Homologação do Resultado Final será publicado no Diário Oficial da União, na Portaria do Campus Imperatriz, no endereço www.ifma.edu.br, contendo a relação dos candidatos aprovados

no Processo Seletivo Simplificado, classificados em até 05 (cinco) vezes o número de vagas constante neste Edital para a área/disciplina, por ordem de classificação.
13.5 A aprovação e a classificação no concurso dentro do número de vagas ofertadas geram para o candidato o direito público à contratação, observando-se as disposições legais pertinentes e o interesse e

a conveniência do IFMA/Campus Imperatriz.
13.6 Os candidatos aprovados que excederem o número de vagas serão relacionados em Cadastro de Reserva, que poderá ser aproveitado por outros campi do IFMA, tanto para Professor Substituto como para

Professor Temporário, de acordo com o interesse da Instituição.
13.7 A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou a contratação do candidato, desde que verificada falsidade de declarações ou irregularidade nas provas e/ou nos documentos.
13.8 Os candidatos não classificados terão 30 (trinta) dias, após o preenchimento das vagas objeto deste Processo Seletivo, para receberem seus currículos no IFMA Campus Imperatriz. Findo este prazo, os

mesmos serão encaminhados para reciclagem.
13.9 Quaisquer alterações das disposições ora estabelecidas serão comunicadas através de Nota Oficial, a serem divulgadas no site oficial do IFMA (www.ifma.edu.br), vindo tal documento a constituir parte

integrante deste Edital.
13.10 São parte integrante deste Edital os Formulários de Candidato Deficiente, Enfermo e/ou Hospitalizado, Recurso e demais Anexos.
13.11 O candidato aprovado neste Seletivo Público Simplificado, obedecendo todas as normas legais, será contratado pelo Campus Imperatriz em conformidade com o presente Edital e legislação em

v i g o r.
13.12 Quaisquer dúvidas ou informações serão respondidas pela Comissão Organizadora, pessoalmente ou através do telefone (99) 3525-4745.
13.13 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela Comissão Organizadora do presente certame.
13.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal do Maranhão, na subseção de Imperatriz, para dirimir questões oriundas do presente Processo Seletivo.

EDIL JARLES DE JESUS NASCIMENTO

ANEXO I

QUADRO DE VAGAS/ÁREA/TEMAS DA PROVA DIDÁTICA

ÁREA VA G A S REQUISITOS ESPECÍFICOS TEMAS DA PROVA DIDÁTICA
Informática 1 Bacharel em Ciência da Computação, ou Li-

cenciado em Informática, ou Bacharel em
Sistemas de Informação, ou Bacharel em
Engenharia da Computação, ou Tecnólogo
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Sistemas Operacionais: gerência de memória, gerência de processador e gerência de arquivos. Banco de dados: entidade-re-
lacionamento e normatização. Fundamentos de arquitetura de computadores. Programação orientada a objetos: objetos, métodos,
propriedades, encapsulamento, classes, herança, polimorfismo, mensagens e associações em linguagem JAVA. TCP/IP: classes e sub-
redes. Rede de computadores:. Modelo OSI. Árvores: árvores binárias, árvores de busca, árvores balanceadas e aplicações de árvores.
Listas lineares: listas ordenadas, listas encandeadas e aplicações de listas. Noções de lógica e os conceitos de algoritmo. Engenharia
de software: processo unificado

Física 1 Licenciado em Física Dinâmica. Lei da Conservação: energia e momento. Gravitação. Estática. Mecânica dos fluidos. Termodinâmica. Óptica geo-
métrica. Ondulatória. Acústica. Eletromagnetismo.

Português/ Língua
Inglesa

1 Licenciado em Letras com habilitação em
Língua Inglesa.

Estudo da morfossintaxe da língua portuguesa. Noções gerais de linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa. Critérios de
textualidade: coesão, coerência, intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade. Teoria dos gêneros textuais e ensino: leitura,
produção e retextualização. A evolução da literatura brasileira do modernismo até os nossos dias. The approach of reading
strategies using technical texts. The English grammar teaching in context. Text comprehension: verbal and non-verbal texts.
Plural of nouns (regular, irregular and special cases). Personal pronouns: subject and object; Possessives: adjectives and pro-
nouns; Reflexive Pronouns.

Educação 1 Licenciado em Pedagogia Análise de acepções de qualidade de ensino. O tratamento pedagógico na diversidade. A análise do público e do privado a luz da
Lei 9.394, de 20/12/1996.
Retrospectiva histórica da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. A análise das políticas públicas de educação voltada para
educação especial. As influências neo-liberais ao processo educacional. A educação como mecanismo de reprodução da sociedade.
A concepção dialética para o processo educacional. Análise do pensamento de Antônio Gramsci para Educação. O papel político dos
profissionais da Educação.

História 1 Licenciado em História Gênese e estruturação do Sistema Feudal. A expansão marítima e a formação dos impérios coloniais. Escravidão Moderna: o
lucrativo comércio de seres humanos no contexto colonial americano. Liberalismo e os processos de modernização capitalista: o
caso da revolução industrial. Iluminismo e a construção do mundo moderno. História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no
Currículo do Ensino Médio. República oligárquica: mecanismos políticos de manutenção do poder. Era Vargas: política tra-
balhista. Século XX: as guerras e o processo de descolonização afro asiático. Guerra Fria: repercussões no Brasil.

CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2013 - UASG 158291

Nº Processo: 23249024894201349 . Objeto: Pregão Eletrônico - A
presente licitação tem como objeto aquisição de material permanen-
te/equipamento para execução do programa Mulheres Mil no segundo
de 2013 no IFMA/Campus São João dos Patos. Total de Itens Li-
citados: 00012 . Edital: 30/09/2013 de 08h00 às 12h00 e de 12h às
17h59 . Endereço: Rua Padre Santiago, S/n Santiago - SAO JOAO
DOS PATOS - MA . Entrega das Propostas: a partir de 30/09/2013 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas:
17/10/2013 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Ge-
rais: Os materiais deverão ser entregues no município de São João
dos Patos (MA), a partir de 20 (vinte)dias após a entrega da Nota de
Empenho (NE)

LEANDRO FRANCISCO DE ALMEIDA
TELES PINHEIRO

Pregoeiro

(SIDEC - 27/09/2013) 158291-26408-2013NE800166

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

CAMPUS RONDONÓPOLIS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 8/2013 - UASG 158498

Nº Processo: 23196001075201396 . Objeto: Inscrição do servidor
Diogo Italo Segalen da Silva no Congresso: SLACA - Latin Ame-
rican Symposium of Food Science -Food Science Impact on Nutrition
and Health, em Campinas-SP. Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. .
Justificativa: Capacitação de pessoal com empresa de natureza sin-
gular de notória especialização. Declaração de Inexigibilidade em
27/09/2013 . PEDRO JOSE DE BARROS . Ordenador de Despesa .
Ratificação em 27/09/2013 . GABRIELLA RODRIGUES COSTA .
Gestor Financeiro Substituta . Valor Global: R$ 901,00 . CNPJ CON-
TRATADA : 11.172.777/0001-50 ASSOCIACA O LATINO AME-
RICANA DE CIENCIA DE ALIMENTOS - SLCA.

(SIDEC - 27/09/2013) 158498-26414-2012NE800002

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 026/2013-CO-
GEP/IFMS de prestação de serviços (Lei nº. 8.745/93) de Professor
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Temporário, celebrado
entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso do Sul (IFMS) e FRANCIMAR BATISTA SILVA, que tem
por objeto a modificação da "CLÁUSULA QUARTA - PREÇO,
FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE" e sua "SUBCLÁUSULA
PRIMEIRA", que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁU-
SULA QUARTA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REA-
JUSTE: A CONTRATANTE obriga-se a pagar, como retribuição pe-
los serviços prestados, o valor por hora de 17,66 (dezessete reais e
sessenta e seis centavos) até o quinto dia útil do mês subsequente ao
mês trabalhado. SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: A retribuição a que
se refere esta CLÁUSULA corresponde à remuneração dos ocupantes
da Classe D-1, Nível 1, Aperfeiçoamento da carreira do Magistério
do Ensino Básico Técnico e Tecnológico no Quadro da CONTRA-
TANTE, e será reajustada nas mesmas épocas e bases que forem
revistos os vencimentos do pessoal civil da Administração Federal.
Câmpus Nova Andradina. Assinatura: 27/09/2013.
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