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c) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
d) não acumular cargos, empregos e funções públicas e não receber proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de cargos, exceto aqueles permitidos no inciso XVI do art. 37 da Constituição

Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 34/2001, assegurada a hipótese de opção nos termos da lei, dentro do prazo para a posse, determinado no § 1º do art. 13 da Lei nº 8.112/90.
e) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
f) estar em gozo dos direitos políticos;
g) possuir o diploma de graduação e a titulação de pós-graduação específica exigida pelo Edital;
h) não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público federal, prevista no art. 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90;
i) não ter sofrido, no exercício da função pública, as penalidades previstas nos art. 117, incisos IX e XI, da Lei nº 8.112/90, que incompatibilizam o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal

pelo prazo de cinco anos;
j) não participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, previsto no art. 117, inciso

X, da Lei nº 8.112/90;
k) no momento da posse, possuir os títulos exigidos, emitidos por instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou por instituição de ensino superior estrangeira, devidamente

revalidados e registrados no Brasil.
l) Em caso de nacionalidade estrangeira deverá ter fluência na língua portuguesa comprovada mediante a apresentação de certificado de proficiência em língua portuguesa.
7. Das Disposições Finais
7.1 Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para a realização das provas.
7.2 Será eliminado do certame o candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas do concurso ou ao local, data e hora previamente estabelecidas nos documentos oficiais de divulgação do concurso,

não lograr aprovação nas provas previstas nas etapas constantes no item 3.
7.3 Durante o período de validade do Concurso, a UFRB reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade

orçamentária e até o número de vagas existentes.
7.4 Os candidatos aprovados poderão atuar em qualquer das disciplinas relativas à matéria/área de conhecimento objeto do concurso e em quaisquer dos Centros da UFRB e, ainda, excepcionalmente, poderão

ministrar qualquer componente curricular da área de conhecimento a qual estiver vinculado no Centro.
7.5 A jornada de trabalho do candidato admitido poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno, de acordo com as necessidades da Instituição.
7.6 O prazo de validade do Concurso será de 01 (um) ano contado a partir da data da publicação da sua homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período conforme estabelece

o Decreto Nº 6.944/2009.
7.7 Ao final do concurso, não havendo candidatos aprovados, observadas as matérias/áreas de conhecimento, a validade dos concursos, a ordem de classificação, a homologação dos resultados e obedecendo

às normas legais pertinentes, a UFRB poderá convocar para nomeação, candidatos habilitados em Concursos Públicos realizados por outras IFES bem como ceder a essas Instituições candidatos homologados e não
nomeados, nos termos deste Edital.

7.8 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação e/ou notas, valendo para tanto a homologação do resultado final do Concurso publicada no Diário Oficial da
União.

7.9 Transcorridos 180 (cento e oitenta) dias da publicação da homologação deste Concurso a documentação dos candidatos não classificados, não homologados, bem como desistentes, será destruída.
7.9.1 A retirada da documentação a que se refere o item anterior, somente se fará pessoalmente, pelo candidato ou por representante legal, mediante comparecimento ao Centro de Artes, Humanidades e Letras,

cujo endereço consta do item 2.5.4, sendo vedados quaisquer outros meios para tal fim.
7.10 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares deste Concurso que vierem a ser publicados pela UFRB.
7.11 Os candidatos deverão manter atualizados seus endereços para correspondência, informando-os à Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal em caso de alteração, através do e-mail con-

cursos@progep.ufrb.edu.br. O atendimento às convocações feitas pela UFRB, desde o momento da inscrição até o momento da posse, é de responsabilidade exclusiva do candidato. Serão excluídos deste Concurso
Público os candidatos não localizados em tempo hábil.

7.12 Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFRB.
7.13 A íntegra deste Edital está disponível na Internet, no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA

ANEXO I

CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS - CAHL
CACHOEIRA (BA)
Resumo: 03 vagas. 02 vagas para Professor Adjunto A; 01 vaga para Professor Assistente A.

Código Matéria / Área de Conhecimento Nº de Vagas Ampla Concor-
rência

Classe Regime de Trabalho Requisitos Específicos Ti t u l a ç ã o Valor da Inscrição

010716 História, teoria e crítica de arte 01 Adjunto Dedicação Exclusiva Bacharelado ou Licenciatura em
Artes ou áreas afins à área de co-

nhecimento do concurso.

Doutorado em Artes ou áreas afins à
área de conhecimento do concurso.

R$ 200,00

020716 Estágio Supervisionado em História/Metodologia do Ensino da His-
tória.

01 Adjunto Dedicação Exclusiva Licenciatura em História. Doutorado em História ou em Educa-
ção.

R$ 200,00

030716 Fundamentos do Serviço Social 01 Assistente Dedicação Exclusiva Graduação em Serviço Social Mestrado em Serviço Social ou áreas
afins.

R$ 150,00

EDITAL DE PRORROGAÇÃO Nº 1, DE 16 JUNHO DE 2016

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔN-
CAVO DA BAHIA (UFRB), no uso de suas atribuições estatutárias,
resolve:

Prorrogar as datas dos itens 2.1; 2.4; 2.5.4; 2.21; 2.22; 2.23;
2.25 e 2.27 do Edital nº 04/2016 de 12 de maio de 2016, publicado no
D.O.U. de 13 de maio de 2016, nº 91, Seção 3, páginas 96 a 99, que
passam a vigorar com a redação abaixo. Os demais itens pemanecem
inalterados.

2.1 As inscrições estarão abertas até 21/06/2016.
2.4 O pagamento deverá ser efetuado até 22/06/2016, pre-

ferencialmente, nas agências do Banco do Brasil, através de GRU -
Simples a ser obtido no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.

2.5.4 Enviar à Gerência Técnica Administrativa do Centro de
Ciências da Saúde pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -

ECT, via SEDEX, às expensas do candidato, o Requerimento de
Inscrição assinado, o comprovante do valor total da inscrição (GRU)
e os documentos indicados no item 2.6, sendo que a data da postagem
deverá ser até o dia 22/06/2016.

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS-UFRB
A/C Gerência Técnica Administrativa
Campus Universitário de Santo Antonio de Jesus
Avenida Carlos Amaral, nº1015, Cajueiro - CEP 44.574-

490
Santo Antonio de Jesus - BA
Telefone: (75) 3632-4598
Sítio: http://www.ufrb.edu.br/ccs
2.21 2.16 A homologação das inscrições será publicada no

sítio www.ufrb.edu.br/concursos até o dia 12/07/2016.
2.22 O candidato poderá interpor recurso, devidamente fun-

damentado, indicando com precisão os pontos a serem examinados,
mediante Requerimento dirigido à Direção do Centro protocolado
presencialmente pelo candidato no respectivo Centro, cujo endereço
consta do item 2.5.4, nos dias 13 e 14/07/2016.

2.23 O resultado dos pedidos de recursos será divulgado no
sítio www.ufrb.edu.br/concursos até o dia 15/07/2016.

2.25 A Banca Examinadora do concurso será divulgada no
sítio www.ufrb.edu.br/concursos até o dia 24/07/2016.

2.25.1 O envio pelos candidatos do formulário de Manifesto
de Impedimento ou Suspeição de Membro ou Suplente da Banca
Examinadora, disponibilizado no sítio www.ufrb.edu.br/concursos, se
for o caso, deverá ocorrer até 28/07/2016 presencialmente no Centro
de Ensino ou digitalizado para o email concurso@ccs.ufrb.edu.br.

2.27 Os candidatos que necessitarem de condições especiais,
devidamente comprovadas por laudo emitido por especialista, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação In-
ternacional de Doença - CID, deverão solicitá-las à direção do Centro
de Ciências da Saúde de 12/07/2016 a 14/07/2016, obedecendo aos
critérios de viabilidade e de razoabilidade, cuja decisão será co-
municada ao candidato até 19/07/2016.

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2016 - UASG 158092

Nº Processo: 23007007890201691 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pre-
gão Eletrônico, Nº 07/2016 visando à aquisição de material de con-
sumo para a execução das atividades dos Programas de Extensão da
UFRB, conforme edital PROEXT/MEC-SESU. Total de Itens Li-
citados: 00084. Edital: 17/06/2016 de 09h00 às 12h00 e de 14h às
17h00. Endereço: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia -
Campus Universitário Campus Universitário - CRUZ DAS ALMAS -

BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158092-05-7-
2016. Entrega das Propostas: a partir de 17/06/2016 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/06/2016 às
14h00 n site www.comprasnet.gov.br.

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA
Reitor

(SIDEC - 16/06/2016) 158092-26351-2016NE800061

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 32/2016

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 06/06/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão
Eletrônico SISRP - Aquisição de gases laboratoriais, para atender
demandas da UFRN no período de 12 (doze) meses.

THOMAZ EDSON CAVALCANTE VALE
Pregoeiro

(SIDEC - 16/06/2016) 153103-15234-2016NE800002

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 69/2015

O pregoeiro da UFRN comunica o resultado do pregão
n¨69/2015. Foram consideradas vencedoras asempresas: ANDRE GO-
MES DE CASTRO NETO - EPP Itens: 3(R$ 2.480,00), 10(R$
13.000,00); MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
- ME Itens: 6(R$ 470,00), 7(R$ 469,61).A partir desta data ficam
convocadas todas as empresas vencedoras do certame a assinar a ata
de registro de preço no prazo estipulado no edital.

(SIDEC - 16/06/2016) 153103-15234-2016NE800002

PREGÃO Nº 92/2015

O pregoeiro da UFRN comunica o resultado do pregão
n¨92/2015. Foram consideradas vencedoras asempresas: SUPORTE -
COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - ME Itens:

2(R$ 9.200,00); E B GALVAO - ME Itens: 1(R$ 7.122,00). A partir
desta data ficam convocadas todas as empresas vencedoras do cer-
tame a assinar a ata de registro de preço no prazo estipulado no
edital.

BRÁULIO CAIO F. DA COSTA

(SIDEC - 16/06/2016) 153103-15234-2016NE800002

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE 16 DE JUNHO DE 2016
RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PARA PROFESSOR VISITANTE

A Comissão Especial de Análise dos Planos de Trabalho
Submetidos ao Processo Seletivo para Contratação de Professor Vi-
sitante, em conformidade com a Portaria nº 1.240/15-R, dá ciência do
resultado de processos seletivos para Professor Visitante regidos pelo
edital 007/2015-PROGESP, publicado no DOU nº 86, de 08/05/2015,
Seção 3, p. 68/69:

2280687
Realce
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