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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PIAUÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2012 UASG 154048

Nº Processo: 23111000292/12-45. PREGÃO SISPP Nº 18/2012Con-
tratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -PIAUI.
CNPJ Contratado: 69607265000159. Contratado : LUIS M DE C
FILHO - EPP -. Objeto: Prestação de serviços continuados de ma-
nutenção preventiva e corretiva de veículos automotores e moto-
cicletas, com fornecimento de peças e acessórios originais e/ou ge-
nuínos, conforme grupo 1 e 2 do Pregão Eletronico nº 18/2012,
visando atender às necessidades da Universidade Federal do Piauí,
Campus de Teresina, conforme especificações estabelecidas no Edital
e seus Anexos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos correlatos.
Vigência: 26/04/2012 a 26/04/2014. Valor Total: R$501.380,00. Data
de Assinatura: 26/04/2012.

(SICON - 28/08/2013) 154048-15265-2013NE800368

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2013 - UASG 154048

Nº Processo: 23111.019571/1399 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para aquisição de material permanente (gaiola para
ratos, exaustores, armário, balcão, estufa, impressora e outros), para
atender demandas para atender demandas da Pró-Reitoria de Extensão
da Universidade Federal do Piauí, em conformidade com as espe-
cificações e detalhamentos consignados no no Termo de Referência.
Total de Itens Licitados: 00020. Edital: 29/08/2013 de 08h30 às
11h30 e de 14h30 às 17h30. Endereço: Campus Universitario Mi-
nistro Petronio Portela TERESINA - PI. Entrega das Propostas: a
partir de 29/08/2013 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 19/09/2013 às 09h00 no site www.compras-
n e t . g o v. b r.

ANTONIO FRANCISCO MARTINS FORTES
Pregoeiro

(SIDEC - 28/08/2013) 154048-15265-2013NE800368

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2013

A Universidade Federal do Piauí, através do pregoeiro, torna
público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 15/2013,
que teve como vencedores do certame as seguintes empresas:
01.530.501/0001-42 - Carvalhes Produtos Para Laboratório LTDA,
R$ 28.390,00; 04.345.762/0001-80 - Rey-Glass Comercial LTDA -
EPP, R$ 938,30; 05.435.021/0001-53 - Diogolab Industria e Comercio
de Artigos para Laboratório, R$ 7.061,96; 05.577.401/0001-22 -
R.O.Carvalho do Nascimento - ME, R$ 4.782,8255;
06.074.162/0001-50 - Marcos Roberto Meints - ME, R$ 1.344,84;
07.707.757/0001-69 - Labimpex Industria e Comercio de Produtos
para Laboratório, R$ 10.515,47; 08.223.886/0001-44 - Adilson Silva
Junior - ME, R$ 574,40; 08.587.102/0001-67 - Clinical Med Novo
Milenio Material Hospitalar LTDA - ME, R$ 2.696,89; 17.104.013
/0001-03 - Elaine Cristina dos Santos de Paula - ME, R$ 10.540,00;
58.954. 694/0001-86 - Per-Lab Industria e Comercio de Vidros Para
Labs LTDA, R$ 2.560,80; 71.443.667/0001-07 - Orbital Produtos
para Laboratórios LTDA - ME, R$ 5.725,98. Valor Global da Ata: R$
75.724,4255.

(SIDEC - 28/08/2013) 154048-15265-2013NE800368

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2013

A Universidade Federal do Piauí, através do pregoeiro, torna
público o resultado do julgamen to do Pregão Eletrônico nº 38/2013,
que teve como vencedores do certame as seguintes empresas:
01.114.326/0001-02 - IMP ERIO BR DISTRIBUIDORA LTDA -
ME, R$ 1.436,7400; 05.403.400/0001-61 - CAMPOTEL COMER-
CIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, R$ 2.927,9000; 10.828.
286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICI TACOES LTDA - EPP, R$
2.201,4000; 13.219.644/0001-17 - TIAGO BEZERRA DOS SAN-
TOS - ME, R$ 461,0000; 15.812.762/0001-60 - COMERCIAL CON-
QUISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, R$ 3.892,2000;
16.403.724/0001 -16 - BLUE PARTS LICITACOES LTDA - ME, R$
490,0000; 17.055.604/0001-38 - BRUNA BEZERRA DA SILVA
ELETRO NICA - ME, R$ 1.893,6000; 17.201. 683/0001-48 - MIX
NETWORK COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA -
EPP, R$ 1.329,0600. Valor Global da Ata: R$ 14.631,9000.

RENATO PIRES DO NASCIMENTO
Pregoeiro

(SIDEC - 28/08/2013) 154048-15265-2013NE800368

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RORAIMA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 74/2013 - UASG 154080

Nº Processo: 23129001885201346 . Objeto: Pagamento de taxa de
inscrição Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Invia-
bilidade de confronto de propsotas Declaração de Inexigibilidade em
21/08/2013. ALDIR MENEZES CAVALCANTE. Coordenador de
Legislação e Normas. Ratificação em 21/08/2013. RAILMA SALES
DE SOUSA. Pró-reitora de Administração. Valor Global: R$
5.605,00. CNPJ CONTRATADA : 10.935.384/0001-98 TANTUM
GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA..

(SIDEC - 28/08/2013) 154080-15277-2013NE800064

DIRETORIA DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 49/2013 - UASG 154080

Nº Processo: 23129001760201316 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de serviços gráficos. Total de Itens Licitados: 00034. Edital:
29/08/2013 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço:
Campus do Paricarana - Br - 174 - Jardim Floresta Aeroporto - BOA
VISTA - RR. Entrega das Propostas: a partir de 29/08/2013 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 10/09/2013
às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

JOSENILDA MENEZES ALCANTARA
Diretora

(SIDEC - 28/08/2013) 154080-15277-2013NE800062

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 88/2013

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 21/08/2013 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pres-
tação de serviço de fornecimento de refeição, tipo quentinha.

ELENISE RIBES RICKES
Diretora

(SIDEC - 28/08/2013) 154042-15259-2013NE800275

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL No- 79, DE 28 DE AGOSTO DE 2013

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Roraima, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com base
na Lei de n.º8.745, de 09 de dezembro 1993 e suas alterações, na Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei n.º 9.849, de 26 de outubro
de 1999, e na Resolução 046/92 CUni, no que couber, torna público que realizará Processo Seletivo Simplificado para a contratação de
Professor Substituto de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, com a titulação mínima de graduado, conforme o Quadro I:

QUADRO I

C e n t ro Departamento Área de Atuação Formação/Graduação C.H. Va g a s Remuneração
CCA EAGRO Química Graduação em Química 40h 01 2.714,89

TO TA L 01

Legenda:
CCA: Centro de Ciências Agrárias
EAGRO: Escola Agrotécnica

1. A vaga prevista neste Edital poderá sofrer alteração para
maior, dependendo das necessidades da Instituição e de prévia au-
torização do MEC.

2. A aprovação neste processo seletivo não assegura ao can-
didato a contratação automática para o cargo de Professor Substituto,
ficando esta condicionada à conveniência e à oportunidade da Ad-
ministração da UFRR, bem como, a aceitação no Sistema SIAPE dos
dados cadastrais do aprovado.

3. A vaga do presente Edital é para candidatos com o título
de graduado, não havendo possibilidade de progressão por titulação,
por falta de amparo legal.

4. Sobre os valores brutos mensais expressos na coluna RE-
MUNERAÇÃO, incide os descontos legais (PSS, IR e etc.), de con-
formidade com o Regime de Trabalho. A pedido do candidato apro-
vado poderá ser acrescido à remuneração o auxílio vale transporte e
auxílio alimentação, quando amparado por legislação.

5. O Contrato do Professor Substituto selecionado terá vi-
gência da data da assinatura até 31/12/2013, podendo ser prorrogado
a partir de 01/01/2014 até o prazo máximo de 02 (dois) anos, por
conveniência dos Departamentos Didáticos.

6. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei 8.745/93 poderão ser novamente contratados, desde
que já tenha decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do
contrato anterior.

7. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA DO CAR-
GO

7.1. Fica condicionada ao seguinte atendimento:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, estrangeiro legalmente

residente e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhe-
cimento de gozo de direitos políticos;

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

do sexo masculino;
d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) não estar incompatibilizado para nova investidura em car-

go público, com base no Art. 37, XVI da Constituição Federal;
f) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições

do cargo;
h) apresentar os documentos que se fizerem necessários por

ocasião da contratação;
i) atender aos requisitos do quadro I.
7.2. Os documentos comprobatórios do atendimento aos re-

quisitos fixados no subitem 7.1. serão exigidos apenas dos candidatos
aprovados e convocados para contratação, sendo que os requisitos
previstos nas alíneas "b", "c" e "d" não serão aplicados aos es-
trangeiros legalmente habilitados, de que trata a alínea "a" do subitem
7.1..

8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
8.1. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar cópia

autenticada ou cópia acompanhada dos originais da documentação
abaixo, no período de 02 a 04 de setembro de 2013, em horário
comercial, no respectivo Departamento Didático.( EAGRO: Escola
Agrotécnica)

I - curriculum vitae devidamente comprovado;
II - diploma da graduação da formação exigida;
III - histórico escolar da formação exigida;
IV - cédula oficial de identidade;
V- CPF;

8.2. Os candidatos estrangeiros deverão apresentar o visto de
permanência e o diploma devidamente revalidado;

8.3. Não serão aceitas inscrições condicionais e ou extem-
porâneas;

8.4. Será excluído do processo seletivo, a qualquer tempo, o
candidato que prestar declaração ou informação falsa ou inexata;

8.5. Admitir-se-á inscrição por procuração, devendo ser apre-
sentado no ato da inscrição:

a)instrumento de mandato para o fim específico;
b)cópia legível do documento de identidade do procurador;
c)documentação exigida no subitem 8.1;
8.5.1. candidato inscrito por procuração assume total res-

ponsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, ar-
cando com as consequências de eventuais erros de seu representante
no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.

9. Caso seja detectada comprovadamente alguma irregula-
ridade na documentação apresentada pelo candidato aprovado, a
UFRR reserva-se ao direito de desclassificá-lo do processo seletivo e
contratar automaticamente o candidato posteriormente aprovado, con-
forme classificação publicada no Edital de Homologação.

10. A seleção ocorrerá no dia 05/09/2013, em local e horário
a ser definido pelo Departamento Didático.

11. Por conveniência da Administração da UFRR, os can-
didatos aprovados que não foram contratados por ocasião do limite
das vagas, com base neste Edital, poderão ser contratados, poste-
riormente, no caso da existência de vagas, desde que esta contratação
ocorra dentro do prazo de até 1 (um) ano, a contar da data de
publicação do Edital de Homologação no DOU.

12. O resultado final deverá ser enviado à Diretoria de Re-
cursos Humanos até o dia 06/09/2013, por ordem decrescente de
classificação, para publicação oficial no D.O.U e no site da UFRR:
w w w. u f r r. b r / d r h .

MARIA EDITH ROMANO SIEMS MARCONDES

EDITAL Nº 80, DE 28 DE AGOSTO DE 2013

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal
de Roraima, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº
631/GR de 30 de novembro de 2012, de acordo com o disposto na
Lei nº 8.112/90 e suas atualizações, nos Decretos nº 94.664 e nº
6.944, de 23/07/87 e 21/08/09, respectivamente, torna público, para
conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para o con-
curso público para provimento do cargo de professor da carreira do
magisterio do ensino básico, técnico e tecnologico, classe D I, regido
pela Lei 8.112/90, combinado com a Lei nº 12.772/12;

1. DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

CAMPUS UNIDADE
ACADÊMICA

ÁREA DE
ESTUDO

H A B I L I TA Ç Ã O VA G A S

Paricarana Colégio de
Aplicação

Filosofia Licenciatura Plena em
Filosofia

01

Paricarana Colégio de
Aplicação

Historia Licenciatura Plena em
História

01

Paricarana Colégio de
Aplicação

Pedagogia Licenciatura Plena em
Pedagogia

01

Paricarana Colégio de
Aplicação

Matemática Licenciatura Plena em
Matemática

01

Murupu Escola Agrotécnica Engenharia Agrícola Graduação em
Engenharia Agrícola

01

To t a l 05

EDITAL Nº 80, DE 28 DE AGOSTO DE 2013
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2. DO CONCURSO
2.1. O concurso público objeto deste edital será coordenado

pelo Departamento de Administração de Recursos Humanos/DARH,
podendo para o fim publicar atos, avisos, convocações, comunicados
e demais regulamentações.

2.2. O DARH poderá recorrer aos serviços de outros setores
da UFRR ou de outras Instituições de Ensino, necessários à realização
do concurso.

Os trabalhos sob a coordenação da DARH terminarão quan-
do da publicação do resultado final do concurso no Diário Oficial da
União.

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
3.1. Os candidatos aprovados no concurso terão suas ati-

vidades desempenhadas exclusivamente no CAMPUS, para o qual
c o n c o r r e r.

3.2. São atividades do cargo de professor do Magistério
Básico, Técnico e Tecnológico, pertencente ao Plano de Carreiras e
Cargos de Magistério Federal, aquelas relacionadas ao ensino, pes-
quisa e extensão e ainda assistência na Instituição, além daquelas
previstas em legislação especifica.

4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
4.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os

termos do presente edital, no período de 03/09/2013 e 04/09/2013.
4.2. O pedido de impugnação será dirigido à Pró-Reitora de

Gestão de Pessoas - PROGESP, que julgará e responderá à impug-
nação no prazo de até 02 dias úteis.

4.3. O pedido de impugnação indicará, objetivamente, a ile-
galidade, irregularidade, lacuna ou falta de clareza do item con-
troverso.

4.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o
interessado que não o fizer de acordo com o estabelecido no subitem
4.1, 4.2 e 4.3.

4.5. O pedido de impugnação será entregue na Diretoria de
Administração de Recursos Humanos, Prédio da Reitoria, Avenida
Capitão Ene Garcez, nº. 2.413, Bairro Aeroporto, CEP 69.304-000,
Boa Vista - Roraima, endereçado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
- Edital 080/2013, nos horários de 08h30min às 11h30min e de
14h30min às 17h30min, ou ainda via e-mail progesp@ufrr.br

5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1 A UFRR obedecendo ao que preceitua o Decreto de nº

6.593 de 02 de outubro de 2008, DOU de 03/10/2008, prevê a
possibilidade de isenção de taxa de inscrição para o candidato que:

a) Estiver inscrito no Cadastro Único para programas Sociais
do Governo Federal - CadÚnico, em conformidade com os critérios
do Decreto 6.135/2007.

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007.

c) A UFRR consultará o órgão gestor do cadastro para ve-
rificar a veracidade das informações prestadas pelos candidatos.

d) O período para requerer a isenção de pagamento da ins-
crição será de 04 a 06 de setembro de 2013, na Diretoria de Ad-
ministração de Recursos Humanos da UFRR.

e) No dia 10 de setembro de 2013 será divulgada a relação
dos candidatos beneficiados com a isenção de taxa de inscrição.

6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. No ato da inscrição o candidato deverá entregar:
a) comprovante original de recolhimento da taxa de inscrição

no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) Cargo de Professor do Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

a.1 A taxa deve ser recolhida no Banco do Brasil através da
Guia de Recolhimento da União-GRU, (https://consulta.tesouro.fa-
zenda.gov.br/gru/gru_simples.asp), Código de Recolhimento 28883-7,
Número de Referência 3021, a Unidade Gestora 154080, Gestão
15277, em nome da Universidade Federal de Roraima.

a.2 No que se refere ao comprovante de pagamento não
serão aceitos quaisquer tipos de protocolo, agendamento ou paga-
mentos condicionados ou futuros.

b) ficha-requerimento de inscrição preenchida e assinada,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas.

c) cópia recente, legível e em bom estado, de documento de
identidade, expedido pelas Secretarias de Segurança Pública ou pelas
Forças Armadas, Polícias Militares, Corpo de Bombeiros, Ordens ou
Conselhos de Classe, Carteira Nacional de Habilitação (modelo no-
vo), Carteira de Trabalho, Certificado de Reservista e Carteiras Fun-
cionais expedidas por órgão público, que por lei federal valham como
documento de identidade.

d) não são considerados para fins de comprovação apenas o
número da carteira de identidade ou qualquer tipo de protocolo;

e) cópia do visto de permanência ou de documento de igual
validade na forma da legislação em vigor para candidatos de na-
cionalidade estrangeira.

6.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo e/ou con-
dicionais, como também não serão aceitos quaisquer documentos,
com exceção da atualização de endereço.

6.3. Admitir-se-á inscrição por procuração específica para
este fim, de formato simples, sem necessidade de reconhecimento de
firma, obrigando-se o procurador entregá-la no setor de inscrição,
juntamente com a documentação a seguir:

a) cópia legível do documento de identidade do procura-
dor;

b) documentação do candidato exigida no subitem 6.1.
6.4. O comprovante de inscrição será entregue ao procurador,

depois de efetuada a inscrição.
6.5. A entrega da documentação completa, exigida para ins-

crição, será de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) ou de seu
procurador(a), com isenção do setor de inscrição de conferência no
ato do recebimento.

6.6. O (A) procurador (a) assume total responsabilidade pelas
informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais
erros.

6.7. No caso de qualquer entrave relativo à percepção fi-
nanceira da taxa de inscrição junto à conta indicada para depósito,
cancelar-se-á a inscrição, eliminando em qualquer momento o can-
didato do concurso.

6.8. Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o
candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos para a participação no concurso, bem como de que pre-
encheu corretamente os campos, uma vez que a taxa paga não será
restituída em hipótese nenhuma.

6.9. No ato da inscrição é imprescindível o número do Ca-
dastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

6.10. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos
postos credenciados, em tempo hábil, isto é, de forma que disponha
do respectivo número no momento da inscrição.

7. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DE-
FICIÊNCIA

7.1. Em cumprimento ao que consta nos seguintes dispo-
sitivos: a) art. 37, Inciso VIII, da Constituição Federal; b) Parágrafo
2° do artigo 5º da Lei 8.112/90 c) Lei nº 7853 de 24 de outubro de
1989 e; d) Decreto de nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, onde
assegura que seja reservado o percentual de 10% (dez por cento) do
total das vagas ofertadas, para os candidatos com deficiência.

7.2. E considerando que o número total de vagas constantes
neste Edital não atinge o quantitativo da reserva legal de 10% (dez
por cento), de pelo menos 01 (uma) vaga, deixamos de ofertar vaga
para pessoas com deficiência.

8. DO PERÍODO, DO LOCAL E DO HORÁRIO DAS INS-
CRIÇÕES.

8.1. Período: 09/09/2013 a 04/10/2013 em dias úteis.
8.2. Local: as inscrições deverão ser efetivadas na Diretoria

de Administração de Recursos Humanos/DARH da Universidade Fe-
deral de Roraima, Prédio da Reitoria, sala da DARH.

8.3. A UFRR tornará pública qualquer alteração nos locais
de inscrição.

8.4. Horário: de 08h30min às 11h30min e de 14h30min às
17h30minh (horário local).

8.5. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve certificar-
se de que atenderá a todos os requisitos exigidos a investidura no
cargo/área de conhecimento para a qual pretende concorrer, conforme
quadro do item 1.

8.6. Será disponibilizado no site www.ufrr.br/drh o edital
completo contendo o Programa de Prova que constará de 10 itens,
conforme o Anexo III, referentes a cada área de estudos.

8.7. Serão aceitas inscrições via SEDEX, para o seguinte
endereço: Universidade Federal de Roraima, Diretoria de Adminis-
tração de Recursos Humanos, Prédio da Reitoria, Avenida Capitão
Ene Garcez, nº. 2.413, Bairro Aeroporto, CEP 69.304-000, Boa Vista
- Roraima/RR.

8.8. O envelope deverá conter a solicitação de inscrição
datada e assinada, conforme o modelo definido no Anexo I deste
Edital e a documentação do candidato exigida no subitem 6.1, e
deverá constar a seguinte identificação: "Concurso Público", iden-
tificando também a respectiva área.

a) Somente será considerada a documentação postada até o
dia 04/10/2013.

b) A UFRR não assumirá qualquer responsabilidade por atra-
sos ou extravios de correspondência ou documentação que lhe tenha
sido encaminhada.

c) Será disponibilizada no site www.ufrr.br/drh no dia
11/10/2013 a relação dos nomes dos candidatos que enviaram o pe-
dido de inscrição via SEDEX, dentro do prazo estabelecido.

8.9. As inscrições que não atenderem rigorosamente ao es-
tabelecido neste edital serão indeferidas.

8.10. Dia 16/10/2013 será publicada a relação nominal dos
candidatos com inscrições deferidas e eventualmente indeferidas.

8.11. Todas as publicações (editais, avisos, comunicados,
convocações e programas, etc.) relacionadas com o concurso público,
objeto deste edital, serão disponibilizadas no site www.ufrr.br/drh e
no mural da Diretoria de Administração de Recursos Humanos, sendo
de obrigação do(a) candidato(a) manter-se informado(a).

9. DAS MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
9.1. O concurso constará de três modalidades de avaliação

valendo 10,0 pontos:
a) Prova Escrita - de caráter eliminatório, terá igual teor para

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

a.1) São vedadas ao candidato, durante a realização da prova
escrita, a consulta de qualquer material bibliográfico ou anotações
pessoais, utilização de qualquer equipamento eletrônico, sob pena de
exclusão do certame,

a.2) Para efeitos de pontuação na prova escrita de conhe-
cimentos serão observados dos candidatos:

I - capacidade analítica e crítica, com pontuação igual a 2,0
(dois vírgula zero) pontos;

II - articulação, complexidade e contextualização no desen-
volvimento, com pontuação igual a 3,0 (três vírgula zero) pontos;

III- clareza no desenvolvimento das ideias e conceitos, com
pontuação igual a 3,0 (três vírgula zero) pontos;

IV- forma (uso correto da Língua Portuguesa), com pon-
tuação igual a 2,0 (dois vírgula zero) pontos.

b) Prova Didática - de caráter eliminatório
b.1) Somente prestarão a prova didática os candidatos ha-

bilitados na prova escrita nota igual ou superior a 6,0 (seis vírgula
zero).

b.2) As provas didáticas serão realizadas em sessão pública,
gravadas (filmadas) para efeito de registro, vedada a presença de
candidatos concorrentes.

b.3) A prova didática constará de uma aula teórica com
duração de 50 minutos, sobre um ponto sorteado, extraído dentre uma
lista de dez pontos do Programa da Prova, específico da área de
atuação.

b.4) O sorteio do ponto da prova didática e a ordem de
realização das provas será efetuado no local de prova 24 (vinte e
quatro) horas, no mínimo, antes de sua realização.

b.5) Caberá ao candidato decidir sobre a metodologia e a
forma de abordagem e de apresentação do ponto sorteado para a
prova didática, sendo-lhe facultado o uso dos recursos audiovisuais.

b.6) Cada candidato deverá entregar aos membros da Co-
missão Examinadora o respectivo Plano de Aula, em 03 (três) vias
impressas, antes do início da prova.

b.7) Serão atribuídas, individualmente, pelos membros da
banca examinadora, notas de 0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero) pon-
tos, como avaliação.

b.8) Para efeitos de pontuação na prova didática os can-
didatos serão avaliados nos seguintes aspectos:

I - conhecimento e domínio sobre o assunto, com pontuação
variável de 0,0 (zero vírgula zero) a 4,0 (quatro vírgula zero) pon-
tos;

II - clareza na exposição, capacidade de expressão e de
síntese, com pontuação variável de 0,0 (zero vírgula zero) a 3,0 (três
vírgula zero) pontos;

III - utilização da norma vernácula culta e adequada, com
pontuação variável de 0,0 (zero vírgula zero) a 1,0 (um vírgula zero)
ponto;

IV - utilização adequada do tempo, com pontuação variável
de 0,0 (zero vírgula zero) a 1,0 (um vírgula zero) ponto;

V - Plano de Aula, com pontuação variável de 0,0 (zero
vírgula zero) a 1,0 (um vírgula zero) ponto;

b.9) Na hipótese do candidato necessitar da utilização de
recursos audiovisuais (Data Show) este deverá requerer à Banca Exa-
minadora com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da
prova.

c) Prova de Títulos de caráter Classificatório
c.1) Somente será avaliada a prova de títulos dos candidatos

aprovados nas provas escrita e prova didática média igual ou superior
a 6,0 (seis vírgula zero).

c.2) Para participar da prova de títulos o candidato deverá
entregar curriculum vitae em 03 (três) vias, observando preferen-
cialmente o padrão LATTES do CNPQ, acompanhado das cópias dos
documentos comprobatórios, em todas as vias, no prazo de 24 horas,
após a divulgação do resultado da prova didática.

c.3) A entrega será na Diretoria de Administração de Re-
cursos Humanos da UFRR, em endereço já mencionado neste edi-
tal;

c.4) Será considerada para fins de pontuação referente à
titulação acadêmica apenas a titulação mais alta;

c.5) A atribuição de pontuação para a prova de análise cur-
ricular atenderá aos critérios relacionados no Anexo II deste edital.

10 - DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO
10.1. É da competência privativa dos Conselhos de Centro,

Institutos e Núcleos Acadêmicos a indicação dos componentes das
bancas examinadoras de concursos públicos para a admissão de do-
centes, ouvido o Conselho de Curso ou Câmaras de Educação Bá-
sica.

10.2. A Banca Examinadora será composta de três membros
titulares e um suplente, e um(a) secretário(a), devendo pelo menos o
presidente da banca, possuir título mais elevado.

11. DA CLASSIFICAÇÃO
11.1. Será eliminado o candidato que obtiver, em qualquer

uma das provas, nota inferior a 6,0 (seis vírgula zero) pontos, atri-
buída por, pelo menos, um dos membros da banca examinadora.

11.2. Somente o candidato que obtiver nota igual ou superior
a 6,0 (seis vírgula zero) pontos, atribuídas por todos os componentes
da Banca Examinadora na prova escrita, poderá participar da prova
Didática.

11.3. Somente o candidato que obtiver nota igual ou superior
a 6,0 (seis vírgula zero) pontos, atribuídas por todos os componentes
da Banca Examinadora na Prova Didática, poderá participar da prova
de Títulos.

11.4. A prova de títulos é classificatória.
11.5. A classificação geral dos candidatos far-se-á pela soma

dos pontos obtidos na prova escrita, na prova de Didática e na prova
de Títulos.

11.6. No caso de empate na pontuação (prova escrita + prova
didática + prova de títulos), para fins de classificação final, será dada
preferência, sucessivamente, ao candidato que:

a) obtiver maior pontuação na prova escrita;
b) obtiver maior pontuação na prova didática;
c) obtiver maior pontuação na prova de títulos;
d) tiver a maior idade.
11.7. A banca examinadora encaminhará à Diretoria de Ad-

ministração de Recursos Humanos, o resultado do concurso, na ordem
decrescente de pontuação, acompanhado de todos os documentos,
atas, provas, produzidos no processo.

12. DAS PROVAS
12.1. O local, data e horário das provas deverão ser con-

firmados pelo candidato no endereço eletrônico: www.ufrr.br/drh, que
o candidato deverá consultar sempre, enquanto estiver participando
do concurso público.

12.2. O candidato com inscrição deferida deverá apresentar-
se no local designado para as provas (disponível no site:
www.ufrr.br/drh, no dia e horário determinados, com pelo menos 1
(uma) hora de antecedência, munido de documento de identidade e de
caneta esferográfica de tinta indelével azul ou preta.

12.3. Não será permitido ao candidato prestar as provas sem
o seu documento de identidade e sem que o seu nome conste do edital
de homologação das inscrições.
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12.4. São de responsabilidade exclusiva do candidato a iden-
tificação correta do local, data e horário de realização das provas.

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

12.6. Ao candidato cujo documento de identificação apre-
sente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador,
também será exigida a apresentação de identificação especial.

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

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

b) comparecer ao local das provas sem documento de iden-
tificação;

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

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

13. DOS RECURSOS
13.1. O candidato cuja inscrição tenha sido indeferida poderá

recorrer em única instância à Pró- Reitora de Gestão de Pessoas, no
prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado a partir da publicação do
edital de homologação das inscrições.

13.2. Dos resultados das provas escrita, didática e de títulos,
poderá o candidato interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados a partir da divulgação dos resultados preliminares no en-
dereço eletrônico: www.ufrr.br/drh e divulgação no mural da Diretoria
de Administração de Recursos Humanos da UFRR.

13.3. No prazo previsto para a interposição de recursos o
candidato deverá apresentar requerimento devidamente fundamentado
à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, para análise e decisão.

13.4. Para fundamentação dos Recursos os candidatos po-
derão ter acesso quando solicitado:

a) Cópia da prova escrita e detalhamento das notas;
b) Detalhamento das notas da prova de desempenho didático

e cópia da filmagem individual;
c) Detalhamento da pontuação da análise de títulos.
13.5. Não serão apreciados os recursos intempestivos, sem

fundamentação, sem identificação ou que não guardem relação com o
objeto deste concurso.

13.6. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas solicitará a Banca
Examinadora do concurso a que se vincula a vaga para o qual con-
corre o candidato, para se manifestar quanto ao recurso apresentado,
sendo o resultado do recurso divulgado em até 02 (dois) dias úteis.

13.7. Quando as duvidas em grau de recursos persistirem a
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas ouvirá docentes com conhecimento
técnico e didático pedagógico na área específica do setor de estudo
para a vaga o qual o candidato estará concorrendo.

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

14. DO RESULTADO FINAL
14.1. O Resultado Final será publicado no Diário Oficial da

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

15. DO PRAZO DE VALIDADE
15.1. O prazo de validade do concurso público a que se

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

15.2. O concurso de que trata o presente edital não se con-
diciona, não se comunica, nem emite normas para outros concurso
anteriores ou posteriores.

15.3 Caso sejam autorizadas novas vagas para cargos iguais,
no prazo de validade do concurso, o candidato classificável poderá
ser convocado para tomar posse, observando-se a legislação vigente e
a critério da Administração da UFRR.

15.4. No interesse da UFRR e do candidato, este poderá ser
nomeado em outra Instituição de Ensino Federal;

15.5. Caso o candidato não aceite ser nomeado nos termos
do subitem 15.4, deste edital, fica assegurada sua classificação.

16. DA REMUNERAÇÃO INICIAL

Ti t u l a ç ã o / R e g i m e
de trabalho

Ve n c i m e n t o
Básico

RT * - R e t r i b u i ç ã o
Por Titulação

Auxilio
Alimentação

To t a l
Bruto

Com Dedicação Exclusiva (DE) 40h
Nível D I 3.594,57 Graduado não

recebe RT
373,00 3.967,57

Obs: O Auxílio Transporte será opcional.
* RT : Retribuição Por Titulação

17. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CAR-
GO

17.1. Para a investidura no cargo exigir-se-á as seguintes
condições:

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

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

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

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

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

do cargo, comprovados pela apresentação dos exames de hemograma
completo, raios-X do tórax, VDRL, ureia, creatinina, glicemia, EAS,
parasitológico de fezes e outros exigidos pela Junta Médica da UFRR,
que examinará os candidatos.

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

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

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

igual validade na forma da legislação em vigor e documentação
acadêmica revalidada para candidatos de nacionalidade estrangeira.

17.2. Os documentos comprobatórios do atendimento aos
requisitos fixados no subitem 17.1. serão exigidos apenas dos can-
didatos convocados para nomeação, sendo que os requisitos previstos
nas alíneas "b", "c" e "d" não serão aplicados aos estrangeiros le-
galmente habilitados, de que trata a alínea "a" do subitem anterior.

17.3 Os candidatos brasileiros que tenham cursado gradua-
ção e pós-graduação no exterior deverão apresentar diplomas e títulos
revalidados.

18. DA CONVOCAÇÃO E POSSE
18.1. O candidato aprovado e classificado dentro do número

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

18.2 O não pronunciamento do candidato no prazo aqui
estabelecido implicará a sua exclusão do concurso público.

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

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

18.5. Para a nomeação será solicitado do(a) candidato(a)
aprovado(a) a documentação legalmente exigida.

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

18.7. Para a posse serão exigidos todos os documentos de-
clarados pelo candidato no ato da inscrição, além da declaração de
bens e valores e de não ter vínculo empregatício com o serviço
público, salvo dentro do permissivo constitucional, com a opção de
vencimentos e compatibilidade de carga horária, se couber ou ainda
não acumular com proventos de inatividade.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 A candidata que necessitar amamentar durante a rea-

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

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

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

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

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

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

19.7. A UFRR poderá autorizar o aproveitamento de can-
didatos aprovados e que não foram nomeados pela UFRR, no número
de vagas previstos neste edital, na ordem de classificação, para serem
nomeados, no interesse de outras Instituições Federais de Ensino.

19.8. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos
legais, quaisquer editais complementares deste Concurso que vierem
a ser publicados pela UFRR.

19.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Exa-
minadora e/ou Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, conjuntamente com
Assessoria de Legislação e Normas da UFRR.

MARIA EDITH ROMANO SIEMS MARCONDES

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO CARLOS

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS No- 15/2013

A Comissão de licitação nomeada pela Portaria GR
344/2013, comunica o resultado da Tomada de Preços 15/2013. A
empresa FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -
EPP, foi a vencedora do certame por ter apresentado a maior oferta

pelo valor de R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) men-
sais.

ROGERIO COLAÇO DA SILVA
Chefe

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL No- 126, DE 28 DE AGOSTO DE 2013
RESULTADO FINAL DE PROCESSO SELETIVO

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal
de São Carlos, torna público o Resultado Final do Processo Seletivo
Simplificado para contratação de Professor Substituto - 20 horas
semanais, Área: Administração; Sub-área: Administração Pública,
realizado pela Coordenação Acadêmica do Centro de Ciências e Tec-
nologias para a Sustentabilidade do Campus Sorocaba, homologado
em 26/08/2013, conforme processo nº 23112.002492/2013-39:

Nome Classificação
Marcos Roberto Mesquita 1º
Graziella Andréia Malago 2º
Rodolfo Medeiros Schian 3°

Obs.: Fica reservado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da data
de publicação do resultado final no Diário Oficial da União, para
interposição de recurso junto à Comissão Julgadora.

MAURO ROCHA CÔRTES

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO JOÃO DEL-REI

EXTRATO DO CONTRATO No- 10/2013/SECOP

P r o c e s s o : 2 3 1 2 2 0 0 2 11 7 / 2 0 1 3 - 7 4
CONTRATANTE: Universidade Federal de São João del-Rei CON-
TRATADO: Profª. Aline Sousa Camargos. OBJETO: Prestação de
serviços como professor substituto 40 horas semanais no Departa-
mento de Zootecnia na área de Equideocultura, de 27/08/2013 até
17/01/2014. AMPARO LEGAL:Lei8.745/93 DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: atividade 12.122.2109.20TP.0031, elemento de despesa
3.1.90.04 e fonte de recursos 0112.000000. SIGNATÁRIOS: Adriana
Amorim da Silva, PROGP, e Profª. Aline Sousa Camargos-DEZOO.
DATA ASSINATURA: 27/08/2013.

EXTRATO DE CONTRATO No- 124/2013 - UASG 154069

Nº Processo: 23122004035201283.
DISPENSA Nº 71/2013Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO -DEL-REI. CNPJ Contratado: 05418239000108.
Contratado : FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE - FE-
DERAL DE SAO JOAO DE. Objeto: Transferir recursos financeiros
para subsidiar a Gestão Administrativa e Financeira nos Projetos
Manutenção de MEV de Bancada e Manutenção do Espectrômetro de
RMN Brucker. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações.
Vigência: 07/06/2013 a 01/12/2014. Valor Total: R$6.037,50. Data de
Assinatura: 07/06/2013.

(SICON - 28/08/2013) 154069-15276-2013NE900000

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

EDITAL CPD No- 79, DE 28 DE AGOSTO DE 2013
HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

A Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da
Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, no uso de suas
atribuições, homologa o concurso público para provimento de cargo
da Carreira de Magistério Superior, CPD 079/2013, na área de TEC-
NOLOGIA DE ALIMENTOS, para o Campus Sete Lagoas, realizado
nos dias 19 e 20 de agosto de 2013, e torna público seu resultado, a
saber: 1º LUGAR: CINTIA NANCI KOBORI.

ADRIANA AMORIM DA SILVA


