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8.6 - Anteriormente ao período destinado à realização da
prova escrita, será reservada uma hora para que os candidatos pos-
sam, no mesmo recinto da prova, realizar consulta de material bi-
bliográfico e anotações/resumos realizados pelos próprios candidatos,
vedados meios eletrônicos.

8.7 - Concluídas todas as provas, a Banca Examinadora em
sessão pública, em local e data previamente divulgados, emitirá pa-
recer conclusivo considerando cada candidato habilitado ou não.

8.8 - Os envelopes de cada candidato serão abertos em pú-
blico e as respectivas notas/pontos serão inseridas à vista dos can-
didatos em planilha própria.

8.9 - As pontuações obtidas pelos candidatos em cada uma
das provas serão somadas.

8.9.1 - Será considerado aprovado o candidato que obtiver
pontuação média igual ou superior a 7 (sete) na escala de 0(zero) a 10
(dez), além de pontuação igual ou superior a 7 (sete) na escala de 0
(zero) a 10 (dez), com pelo menos 3 (três) membros da Banca Exa-
minadora em cada uma das provas escrita, prática (se houver) e
didática, independentemente da pontuação obtida na prova de análise
de currículo e de defesa do currículo e projeto de pesquisa.

8.9.2 - A classificação final dos candidatos dar-se-á em or-
dem decrescente da soma dos pontos obtidos nas provas escrita,
prática (se houver), didática, análise do currículo e de defesa do
currículo e projeto de pesquisa.

8.9.3 - Serão considerados habilitados apenas os candidatos
classificados dentro do limite máximo estabelecido no item 1 deste
edital, salvo em caso de empate na última classificação.

8.10 - Em caso de empate envolvendo candidato idoso o
primeiro critério de desempate será a idade. Tal direito é assegurado
aos candidatos que se enquadrarem na condição de idoso, ou seja,
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

8.11 - Os demais critérios de desempate estão estabelecidos
no Artigo 40 da Resolução nº 66A/16-CEPE, inciso VI.

9 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
9.1 - O resultado do concurso, uma vez homologado, será

publicado no Diário Oficial da União, cabendo ao Departamento ou
Unidade equivalente solicitar a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas o
provimento da(s) vaga(s).

9.2 - No transcorrer do concurso, caberá pedido de recon-
sideração na forma do Artigo 41 da Resolução 66A/16-CEPE.

9.3 - Caberá recurso do resultado final do concurso, con-
forme Artigo 43 da Resolução 66A/16 - CEPE.

10 - DO PROVIMENTO DA VAGA
10.1 - O provimento ocorrerá no nível inicial da respectiva

classe, com a remuneração fixada em lei, no Regime Jurídico Único
de que trata a Lei n.º 8112, de 11/12/90, obedecendo rigorosamente a
ordem de classificação do concurso público.

10.2 - O candidato aprovado que for convocado para assumir
o cargo somente poderá ser empossado após submeter-se à prévia
inspeção médica oficial, realizada pelo Serviço de Segurança e Saúde
Ocupacional da Universidade Federal do Paraná, e ter sido con-
siderado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, sendo a
rotina básica complementada por exames clínicos e/ou laboratoriais
especializados, sempre que necessários.

10.3 - Quando da posse, o candidato deverá apresentar os
comprovantes referentes à titulação exigida no edital, e demais do-
cumentos exigidos por lei, cuja relação encontra-se disponível no
endereço eletrônico www.progepe.ufpr.br, bem como submeter-se-á às
normas estabelecidas pela Universidade Federal do Paraná.

10.3.1 - Para a comprovação da titulação exigida para o
cargo, somente será aceito diploma de curso de Graduação reco-
nhecido pelo MEC e de diploma de Pós-Graduação registrado, ex-
pedido por curso credenciado pela CAPES/MEC. Se os diplomas de
Graduação e Pós-Graduação forem de origem estrangeira deverão
estar devidamente revalidados ou reconhecidos de acordo com a le-
gislação brasileira.

10.3.2 - Caso o diploma exigido no edital (Graduação e/ou
Pós-Graduação) ainda não tenha sido expedido, poderá ser apresen-
tado documentação comprobatória, desde que o candidato tenha cum-
prido todos os requisitos para a obtenção do título e que o documento
comprobatório expedido ateste que o diploma está em fase de ex-
pedição.

10.3.3 - O candidato que apresentar documentos que com-
provem a conclusão do curso atestando que o diploma está em fase de
expedição, deverá apresentar à PROGEPE o referido diploma re-
gistrado, no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da data da
posse, caso contrário acarretará na abertura de processo adminis-
trativo.

10.4 - Se verificado ausência de documento de título, con-
forme o exigido no edital do concurso, o candidato poderá ser eli-
minado a qualquer tempo.

10.5 - O candidato estrangeiro aprovado no concurso pú-
blico, que for convocado, deverá no momento da posse apresentar seu
visto permanente, ou protocolo de solicitação de visto permanente,
ficando sua permanência no quadro da Universidade Federal do Pa-
raná, condicionada a apresentação dos referidos documentos.

10.6 - O candidato aprovado no concurso público, que for
convocado, deverá no momento da posse apresentar recibo de de-
pósito legal de tese/dissertação, quando for o caso, emitido pela
Biblioteca Central do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal
do Paraná.

11 - DO REGIME DE TRABALHO
11.1 - O provimento dar-se-á no regime de 20 (vinte) horas

semanais.
11.2 - No prazo de até 36 (trinta e seis) meses da nomeação,

o professor será submetido à aprovação em avaliação de desem-
penho.

12 - DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
O concurso terá validade de 12 (doze) meses, a partir da

publicação do Edital de Homologação do concurso no Diário Oficial

da União, podendo ser prorrogado por igual período, conforme es-
tabelecido no Art. 12 da Portaria MPOG nº 450 de 06/11/02, pu-
blicada no Diário Oficial da União de 07/11/02.

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 - Observados os dispositivos legais, o interesse da ad-

ministração pública, fica previsto o aproveitamento de candidatos
remanescentes aprovados em concursos públicos da carreira do ma-
gistério superior, nos seguintes casos:

a) os candidatos remanescentes aprovados neste concurso,
mas não nomeados pelo departamento realizador do concurso, po-
derão ser aproveitados em outras vagas que venham a existir nos
demais departamentos ou unidades da UFPR, desde que respeitada a
mesma área de conhecimento;

b) os candidatos remanescentes aprovados neste concurso,
mas não nomeados pelo departamento realizador do concurso, po-
derão ser aproveitados por outras Instituições Federais de Ensino
Superior;

c) a UFPR poderá fazer o aproveitamento de candidatos
aprovados em certames realizados por outras Instituições Federais de
Ensino Superior, caso não tenha candidatos aprovados neste cer-
tame.

13.2 - O aproveitamento de que trata o item 13.1 somente
poderão ser realizados dentro dos limites estabelecidos nos dispo-
sitivos legais vigentes, e no interesse da Instituição, mediante consulta
e parecer favorável dos departamentos e unidades envolvidas, com a
aprovação do respectivo Conselho Setorial, observado rigorosamente
a ordem de classificação dos candidatos aprovados e o prazo de
validade do concurso.

13.3 - Os casos omissos serão julgados pelo Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Paraná.

13.4 - O presente Edital, bem como as Resoluções n.º
66A/16-CEPE, e nº 70/16-CEPE, o Decreto 6.944/09, e demais in-
formações, encontram-se a disposição dos interessados no endereço
eletrônico http://www.progepe.ufpr.br e na secretaria do departamento
ou unidade equivalente e do setor respectivo.

13.5 - Demais informações, bem como outros concursos para
a carreira docente e técnico-administrativa, também estão disponíveis
na Internet no seguinte endereço: http://www.progepe.ufpr.br.

DOUGLAS ORTIZ HAMERMÜLLER

EDITAL No- 2, DE 3 DE JANEIRO DE 2017

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal
do Paraná, no uso de suas atribuições, e conforme processo nº
23075.168837/2016-52, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que fica prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de
08/04/2017, o prazo de validade do concurso público de provas e
títulos para o provimento na carreira de Magistério Superior, Classe A
Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva,
do Setor de Ciências Biológicas, Departamento de Genética, Área de
Conhecimento: Genética Geral, conforme Edital n.º 125/16-PROGE-
PE, publicado no Diário Oficial da União de 08/04/2016, seção 3,
página 67.

DOUGLAS ORTIZ HAMERMÜLLER

EDITAL No- 3, DE 3 DE JANEIRO DE 2017

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal
do Paraná, no uso de suas atribuições, e conforme processo SEI nº
23075.250143/2016-68, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que fica prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de
20/01/2017, o prazo de validade do concurso público de provas e
títulos para o provimento na carreira de Magistério Superior, Classe A
Professor Adjunto A, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva,
do Setor de Ciências da Terra, Centro de Estudos do Mar, Área de
Conhecimento: Oceanografia Química, conforme Edital n.º 15/16-
PROGEPE, publicado no Diário Oficial da União de 20/01/2016,
seção 3, página 69.

DOUGLAS ORTIZ HAMERMÜLLER

EDITAL No- 4, DE 3 DE JANEIRO DE 2017

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal
do Paraná, no uso de suas atribuições, torna público para conhe-
cimento dos interessados os nomes dos candidatos aprovados no
processo seletivo para contratação de professor substituto da carreira
de Magistério Superior, de que trata o Edital nº 430/16-PROGEPE,
publicado no D.O.U. de 22/11/2016, Seção 3, página 75, em regime
de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, a seguir discriminado:

Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Departamento: Economia
Área de Conhecimento: Economia
Matéria Específica: Economia Internacional
Processo: 23075.163802/2016-27
Número de Vagas: 01 (uma)

N.º DE ORDEM NOME MÉDIA
01 Franciose Iatski de Lima 9,60
02 Pedro Costa Einloft Silva 8,70
03 Elson Rodrigo de Souza Santos 8,60
04 Lucca Simeoni Pavan 8,10
05 Victor Nunes Leal Cruz e Silva 7,90

DOUGLAS ORTIZ HAMERMÜLLER

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

EXTRATOS DE PROTOCOLOS DE INTENÇÕES

Processo nº 23076.030807/2016-64. / Protocolo de Intenções nº
25/2016-UFPE, celebrado em 02.12.2016, entre a UFPE, CNPJ:
24.134.488/0001-08 e a Universiteit Leiden. / Objeto: Promover a
cooperação, em áreas de mútuo interesse, através dos meios indicados
a seguir: 1. Intercâmbio de docentes, pesquisadores, técnicos e es-
tudantes; 2. Implementação de projetos conjuntos de ensino, pesquisa
e extensão; 3. Promoção de palestras e simpósios; 4. Intercâmbio de
informações e publicações acadêmicas tais como congressos, coló-
quios, seminários; e 5. Promoção de atividades de formação de pes-
soal docente-pesquisador, técnico e estudante. / Vigência: 05 (cinco)
anos a partir de 01.09.2016 a 31.08.2021. / Signatários: UFPE: Prof.
Anísio Brasileiro de Freitas Dourado - Reitor; UNIVERSITEIT LEI-
DEN: Prof. C.J.J.M. Stolker - Reitor.

Processo nº 23076.046452/2016-25. / Protocolo de Intenções nº 36
/2016-UFPE, celebrado em 27.12.2016, entre a UFPE, CNPJ:
24.134.488/0001-08 e o Centro Cultural Brasil Alemanha. / Objeto:
Promover a cooperação, em áreas de mútuo interesse, através dos
meios indicados a seguir: 1. Apoio ao intercâmbio de docentes, pes-
quisadores, técnicos e estudantes; 2. Implementação de projetos con-
juntos de ensino, pesquisa e extensão; 3. Promoção de palestras e
eventos científicos como simpósios, workshops ou colóquios inter-
nacionais; 4. Realização de exposições, concertos, retrospectivas de
cinema e outras ações culturais; 5. Intercâmbio de informações e
publicações acadêmicas tais como congressos, colóquios, seminários;
6. Promoção de atividades de formação de pessoal docente-pesqui-
sador, técnico e estudante. / Vigência: 03 (três) anos a partir da data
de sua assinatura. / Signatários: UFPE: Prof. Anísio Brasileiro de
Freitas Dourado - Reitor; CENTRO CULTURAL BRASIL ALE-
MANHA: Prof. Christoph Ostendorf - Diretor.

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 17/2016

Classificar: 1ª Kaizen Construções e Incorporações Ltda (va-
lor global corrigido de R$ 3.021.220,54); 2ª Harpia Construção, Co-
mércio e Serviços EIRELI (valor global corrigido de R$
3.125.909,74); 3ª MGR Engenharia e Incorporação Ltda (valor global
corrigido de R$ 3.239.062,35). Desclassificar: Times Engenharia Lt-
da.

MARILIA BATISTA DE LIMA PEQUENO
Coordenadora de Licitações

(SIDEC - 03/01/2017) 153409-15233-2016NE800049

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
E QUALIDADE DE VIDA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATOS DE REGISTROS DE PRECOS

Processo n. 23076.018062/2016-65. / Atas de Registro de Precos n.
001 e 002/2017-UFPE. / Objeto: Aquisicao de Material Medico Hos-
pitalar Otorrinolaringologia para o Hospital das Clinicas da UFPE. /
Modalidade de Licitacao: Pregao Eletronico n. 150/2016. / Vigencia:
12 meses, a contar da data da publicacao do extrato do Instrumento
no D.O.U. / Contratante: UFPE, CNPJ: 24.134.488/0001-08. / For-
necedores: Sonova do Brasil Produtos Audiologicos LTDA, CNPJ:
92.792.530/0001-38, no valor global de R$ 31.000,00; Fradel Med
Industria e Comercio de Aparelhos Medicos LTDA, CNPJ:
02.916.028/0001-07, no valor global de R$ 4.152,50. / Assinaturas:
UFPE: Dra. Ana Maria Menezes Caetano - Superintendente em exer-
cicio; REPRESENTANTES LEGAIS: Sra. Gisele Aparecida Marques
da Silva. / Sra. Rita de Cassia Manganelli Felex, respectivamente.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 16/2015-SUGEP
ESPÉCIE: TERCEIRO Termo Aditivo ao Contrato nº. 16/2015-SU-
GEP de Professor Substituto. CONTRATANTE: Universidade Federal
Rural de Pernambuco - Campus Sede -Departamento de Economia.
CONTRATADO(A): RAFAELA RODRIGUES LINS. OBJETO:
Prorrogação do prazo contratual, de acordo com a cláusula quinta do
contrato original. VIGÊNCIA: 23/12/2016 a 20/6/2017. Data e As-
sinatura: 26/10/2016. Maria José de Sena, pelo Contratante Rafaela
Rodrigues Lins, pelo(a) Contratado(a) (Processo UFRPE nº.
23082.024214/2016-80).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO
DA BAHIA

EDITAL No- 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2017

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR
TEMPO DETERMINADO

A REITORA EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB), no uso de suas
atribuições, torna público nos termos da Lei nº 8.745, de 09/12/1993,
da Lei 9.849, de 26/10/1999, Lei nº 12.425, de 17/06/2011, Lei nº
12.772, de 28/12/2012, da Portaria Ministerial nº 243, de 03/03/2011,
Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, do Decreto nº 7.485, de 18/05/2011,
da Lei nº 12.863, de 24/09/2013 e da Resolução CONAC nº 25/2010,

2257376
Realce
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de 23/08/2010 e com as alterações da legislação posterior, faz saber
aos interessados, que estarão abertas as inscrições para processo se-
letivo de contratação de docente por tempo determinado, no período
de 05/01/2017 a 18/01/2017 (dias úteis) e processo seletivo sim-
plificado nos dias 23 à 25/01/2017 no Centro de Ciências Exatas e
Tecnológicas (CETEC), em Cruz das Almas/BA, para as seguintes
áreas de conhecimento e carga horária: Área de Tecnologia Ambiental
(40h) - 01 vaga; Área de Engenharia Civil (40h) - 01 vaga. A versão
completa deste Edital estará disponível no CETEC e na internet
(www.ufrb.edu.br/concursos). As informações serão prestadas pela
Gerência Técnica do Centro. As inscrições serão apenas presenciais e
a taxa relativa à inscrição é de R$ 60,00 (sessenta reais). Até
27/01/2017, através de divulgação interna no âmbito do Centro, será
tornado público o resultado do certame com posterior publicação no
Diário Oficial da União - D.O.U.. O prazo de validade do concurso
será de 01 (um) ano contado a partir da data da publicação do
resultado no D.O.U. A indicação de docentes para contratação tem-
porária deverá observar as limitações previstas pela legislação em
vigência, recaindo sobre o órgão indicador, a qualquer tempo, o ônus
de ressarcimentos decorrentes de prestação de serviços indevida. Os
processos instruídos deverão ser protocolados no referido Centro e
serão encaminhados após a conclusão da seleção à Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoal desta Universidade.

GEORGINA GONÇALVES DOS SANTOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE

MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2016

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 22/12/2016 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Pregão Eletrônico SRP nº 20/2016 para eventuais aquisições de
materiais hospitalares e laboratoriais para uso regular na Maternidade
Escola Januário Cicco, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares, visando à reposição automática de estoque, pelo período de
12 (doze) meses. Total de Itens Licitados: 00348 Novo Edital:
04/01/2017 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Av.
Nilo Peçanha, 270, Petrópolis - NATAL - RN. Entrega das Propostas:
a partir de 04/01/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 16/01/2017, às 10h30 no site www.com-
p r a s n e t . g o v. b r.

LUIZA CLAUDIA MACEDO DE MORAIS
Pregoeira

(SIDEC - 03/01/2017) 155015-26443-2016NE800038

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 297/2017 - UASG 153114

Nº Processo: 23078510526201671 . Objeto: Aquisição de Cucas da
chamada publica 006/2016, de forma parcelada,fornecidas por agri-
cultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas dis-
posições da lei n° 11.326/2006. Total de Itens Licitados: 00003.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XVII da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Para a divisão de alimentos da Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis - PRAE da UFRGS. Declaração de Dispensa
em 31/10/2016. SUZI ALVES CAMEY. Pró-reitor de Assuntos Es-
tudantis.. Ratificação em 03/01/2017. LUIS ROBERTO DA SILVA
MACEDO. Pró-reitor de Planejamento e Administração em Exer-
cício. Valor Global: R$ 19.041,75. CNPJ CONTRATADA :
11.329.990/0001-22 COOPERATIVA DOS PRODUTORES ORGA-
NICOS DE REFORMA AGRARIA DE VIAMAO.

(SIDEC - 03/01/2017) 153114-15235-2016NE802199

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2017 - UASG 153114

Número do Contrato: 1/2013. Nº Processo: 23078027532/12-58.
PREGÃO SISPP Nº 194/2012. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO GRANDEDO SUL. CNPJ Contratado:
02189399000126. Contratado : COZILANDIA COMERCIO E MA-
NUTENCAO -DE EQUIPAMENTOS LTDA -. Objeto: Prorrogação
da vigência do contrato por12(doze)meses. Fundamento Legal:
8666/93 . Vigência: 22/01/2017 a 21/01/2018. Data de Assinatura:
29/12/2016.

(SICON - 03/01/2017) 153114-15235-2017NE800012

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 211/2012
CONTRATANTE: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. RE-
SUMO DO OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato por 12
meses e inclusão do Anexo nº 16 - serviço de Impresso ao contrato
originário. Prazo de vigência: 26/12/2016 a 25/12/2017. DATA DE
ASSINATURA: 26/12/2016. Nº DO PROCESSO: 23078.028020/12-
63.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE ACORDO

Proc. 23079.010491/2016-64
Espécie: Protocolo de Intenções entre a EHESS e UFRJ
Objeto: Promover a cooperação acadêmica entre a EHESS e a UFRJ
Data de assinatura: 20/05/2016 -Vigência: 05 (cinco) anos
Assinaram o Convênio: pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
o Reitor, Professor Roberto Leher, pela École des Hautes Études en
Sciences Sociales, o Presidente, Pierre-Cyrille Hautcoeur.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2016 - UASG 153115

Nº Processo: 047049201693.
DISPENSA Nº 326/2016. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE -JANEIRO. CNPJ Contratado: 42429480000150. Con-
tratado : FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE -BONIFACIO. Ob-
jeto: Contrataçao de Fundaçao de Apoio para apoio administrativo e
financeiro para execuçao do projeto "CURSO DE QUALIFICAÇAO
PROFISSIONAL DE ENFERMEIRAS(OS) OBSTETRAS, COM
ENFOQUE NO COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO, DA
REDE CEGONHA". Fundamento Legal: ART.24, INCISO XIII, LEI
8666/1993. Vigência: 30/12/2016 a 01/09/2017. Valor Total:
R$2.000.000,00. Fonte: 6100000000 - 2016NE801831. Data de As-
sinatura: 30/12/2016.

(SICON - 03/01/2017) 153115-15236-2016NE800212

f) não ser ocupante de cargo efetivo da carreira do ma-
gistério, de que trata a Lei nº 7.596/87;

g) não participar de gerência ou administração de sociedade
privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, ex-
ceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;

h) não responder por função de confiança ou comissionada
na administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos
Municípios;

i) não ser servidor ocupante de cargo administrativo da ad-
ministração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Mu-
nicípios, bem como empregado de suas subsidiárias ou controladas;

j) se servidor ocupante de cargo técnico ou científico da
administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Mu-
nicípios, bem como empregado de suas subsidiárias ou controladas,
comprovar formalmente a compatibilidade de horários;

k) estar inscrito no respectivo órgão regulamentador da pro-
fissão, quando o setor do concurso exigir;

l) ter idade mínima de 18 anos completos;
m) gozar de plenos direitos políticos;
n) estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.
2.2. Todos os requisitos especificados no subitem 2.1 deste

Edital, com exceção do requisito constante da alínea "a", deverão ser
comprovados em prazo de 5 (cinco) dias, a contar da solicitação
formal da Unidade,por meio da apresentação de documento original
juntamente com fotocópia, sendo liminarmente excluído do processo
seletivo aquele que não os apresentar, devendo a Unidade convocar,
pela ordem classificatória, o outro candidato aprovado.(Resolução
CEG 09/2015)

3. DA INSCRIÇÃO
3.1. A inscrição do candidato implicará conhecimento e tá-

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

3.2. Os interessados poderão obter maiores informações so-
bre o processo seletivo nas Unidades ou Equivalentes responsáveis
pelas vagas.

3.3. Os interessados deverão formalizar o pedido de inscrição
mediante requerimento ao Diretor da Unidade ou Instância Equi-
valente responsável pela vaga - endereço no Anexo II deste Edital -
indicando a área/setor em que pretendem concorrer, acompanhado das
cópias e originais da seguinte documentação:

Documento de Identidade, válido em território nacional ou o
passaporte;

CPF;
Currículo Lattes ou Currículo Vitae, impresso, com docu-

mentação comprobatória;
Diploma de Graduação, em acordo com o item 2.1, aliena b,

deste Edital e comprovante de conclusão de Curso de Especialização
ou dos créditos necessários para a apresentação da dissertação de
Mestrado ou tese de Doutorado, em acordo com o item 2.1, alínea c,
deste Edital.

3.4. O período de solicitação de inscrições está definido no
Anexo II deste Edital.

3.4.1. Caso não haja solicitações de inscrições no período
definido no Anexo II, ou no caso de todas as inscrições serem in-
deferidas, o prazo de solicitação de inscrições será automaticamente
reaberto, por igual período, em até cinco dias úteis após o término do
período de inscrições, no primeiro caso, ou após a conclusão do
trabalho de análise das inscrições, no segundo caso.

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

3.6. O candidato inscrito, por procuração, assume total res-
ponsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, ar-
cando com as consequências de eventuais erros de seu representante
no preenchimento do Requerimento de Inscrição.

3.7. O deferimento das solicitações de inscrições será feito
pelo Departamento ou Instância responsável pela área/setor da vaga,
mediante exame preliminar dos currículos documentados, tendo por
base a pertinência do(s) título(s) do candidato em relação à área/setor
do processo seletivo.

3.7.1. No caso de indeferimento do pedido de inscrição, o
candidato poderá recorrer, com efeito suspensivo, ao Diretor da Uni-
dade ou ao responsável pela Instância equivalente ao qual está su-
bordinado o respectivo Departamento ou Instância responsável pela
área/setor, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação dos
resultados, no local das inscrições.

3.7.2. Caberá à congregação da Unidade ou Instância equi-
valente o julgamento dos recursos.

3.8. É vedada a inscrição condicional.
3.9. O candidato que necessitar de condições especiais para a

realização da prova deverá, no ato da inscrição, relacionar suas ne-
cessidades para o dia da prova, sendo vedadas alterações, salvo nos
casos de força maior nos termos da Lei e aqueles de interesse da
Administração Pública.

3.9.1. O candidato portador de deficiência visual importante
deverá indicar sua condição, informando no Requerimento de Ins-
crição a necessidade de realizar a prova com o auxílio de um Ledor,
que será disponibilizado pela unidade ou instituição responsável pela
realização do processo seletivo, não podendo a UFRJ ser poste-
riormente responsabilizada pelo candidato, sob qualquer alegação, por
eventuais erros de qualquer ordem.

3.9.2. O candidato amblíope deverá indicar sua condição,
informando no Requerimento de Inscrição que deseja que a prova
seja confeccionada de forma ampliada. Neste caso, será oferecida
prova com tamanho de letra correspondente a corpo 24 na fonte
Times New Roman.

EDITAL No- 5, DE 3 DE JANEIRO DE 2017
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA DE PESSOAL

O Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro - UFRJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna
pública a realização de Processo Seletivo Simplificado destinado à
contratação de pessoal para atender a necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público, considerada no Inciso IV do Art. 2º da
Lei Federal Nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993. O presente Pro-
cesso Seletivo Simplificado será realizado em conformidade com a
legislação vigente, em particular com a Constituição Federal de 1988,
com a Lei Federal nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, com os
Decretos Federais nº 4.748, de 16 de junho de 2003, n 6.479, de 11
de junho de 2008, nº 6.593 de 02 de outubro de 2008, nº 6.944 de 21
de agosto de 2009, no que couber, pela Resolução CEG/UFRJ nº
06/2016 e pelo instituído no presente Edital e destina-se ao pro-
vimento de vagas definidas para o ano de 2017.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Este processo seletivo será regido pelo presente Edital e

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

1.2. O presente processo seletivo visa ao provimento do
número de vagas definido no Anexo I deste Edital, ressalvada a
possibilidade de mudanças durante o seu prazo de validade, de acordo
com as necessidades da UFRJ.

1.3. O presente Edital contém os seguintes anexos:
Anexo I - Quadro de vagas contendo: Unidade, Área/Setor

de Atuação, Jornada de Trabalho e o respectivo Período de Con-
tratação.

Anexo II - Período e Locais de Inscrição.
1.4. A relação de endereços, telefones e horário de fun-

cionamento das Unidades/Setores, os programas para realização das
provas e os critérios para a avaliação de currículos serão dispo-
nibilizados antes do início do período de inscrição na secretaria da
Unidade responsável pela vaga.

2. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO
2.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, para a

contratação, aos seguintes requisitos gerais:
a) ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo

Simplificado, na forma estabelecida neste Edital, seus Anexos e suas
retificações;

b) possuir Diploma de Graduação, em acordo com área de
formação exigida pela unidade para cada área/setor, devidamente re-
gistrado e reconhecido pelo MEC ou, no caso de Diploma obtido no
Exterior, estar revalidado de acordo com a Legislação vigente;

c) Possuir, no mínimo, Curso de Especialização ou ter con-
cluído os créditos necessários para a apresentação da dissertação de
Mestrado ou tese de Doutorado.

d) ser brasileiro ou estrangeiro portador do visto permanente
ou beneficiário de acordos ou convênios internacionais;

e) não ter ocorrência de vínculo empregatício como Pro-
fessor Substituto ou Professor Visitante,nos termos da Lei nº
8.745/93, nos últimos vinte e quatro meses;


