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5.11 - A verificação da veracidade da autodeclaração será feita por comissão
designada para tal fim, com competência deliberativa a qual irá considerar, tão somente,
os aspectos fenotípicos dos candidatos, sendo que esta verificação deverá ser realizada
obrigatoriamente com a presença do candidato.

5.12 - O edital de convocação com o local e horário para o comparecimento do
candidato para apresentação e aferição da veracidade da autodeclaração estará disponível
no endereço eletrônico da PROGEPE (www.progepe.ufpr.br). O modelo da autodeclaração
também estará disponível no mesmo endereço.

5.13 - Ao candidato caberá recurso quanto ao resultado da verificação da
autodeclaração junto à comissão designada para tal fim, no prazo de até 02 (dois) dias
úteis contados da data de divulgação do resultado. A comissão terá o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para resposta ao recurso do candidato a partir do último dia reservado para a
interposição de recursos.

5.14 - O candidato inscrito nos termos deste item participará do teste seletivo
em igualdade de condições com os demais candidatos no que diz respeito ao conteúdo das
provas, à avaliação das provas e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas e à nota mínima exigida.

5.15 - Na inexistência de candidatos inscritos, aprovados ou habilitados para as
vagas destinadas a candidatos negros, tais vagas serão ocupadas pelos demais candidatos
aprovados, observada a ordem geral de classificação da área.

5.16 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será
eliminado da seleção e, se houver sido contratado, ficará sujeito à rescisão de seu
contrato.

5.17 - O candidato que não comparecer ao procedimento de verificação da
autodeclaração será eliminado do teste seletivo, dispensada a convocação suplementar de
candidatos não habilitados.

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 - O candidato estrangeiro deverá no ato da contratação ser portador do

Visto Permanente ou Visto Temporário item V.
6.2 - O período de vigência do contrato não poderá exceder a 24 (vinte e

quatro) meses, e será estabelecido na portaria de contratação e no ato da assinatura do
contrato, dependendo da disponibilidade orçamentária e da disponibilidade da vaga,
podendo ser prorrogado de acordo com as Leis nº 8.745/93 e 9.849/99 conforme interesse
da Instituição.

6.3 - É proibida a contratação, nos termos das Leis n.º 8.745/93 e 9.849/99, de
servidores da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e
controladas, com exceção dos ocupantes de cargo técnico ou científico, desde que
comprovada a compatibilidade de horários.

6.4 - É proibida a contratação de pessoas que possuem participação em
gerência ou administração de empresa privada ou de sociedade civil, ou, ainda, que
exerçam o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, segundo o
inciso X do art.117 da Lei nº 8.112/1990.

6.5 - É proibida a contratação de pessoas nomeadas ou designadas, ainda que
a título precário ou em substituição para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança.

6.6 - É proibida a contratação de pessoas que já tenham sido contratadas com
fundamento nas Leis 8.745/93 e 9.849/99, inclusive na condição de professor substituto ou
visitante, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo
nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2º desta Lei, mediante prévia autorização, conforme
determina o art. 5º da Lei 8.745/93.

6.7 - É proibida a contratação de servidor público federal que esteja usufruindo
de licença incentivada sem remuneração, com fundamento no art. 10, inciso II, da Medida
Provisória 1.917/99 de 19/08/99.

6.8 - O professor substituto fará jus ao pagamento da Retribuição por Titulação,
conforme titulação apresentada no ato da contratação, sendo vedada qualquer alteração
posterior.

6.9 - As demais informações, o programa e as normas para admissão de
professor substituto encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria do
respectivo Departamento.

6.10 - O presente edital, as Resoluções nº 92/06, alterada pela Resolução nº
04/13 e Resolução nº 70/16 - CEPE, bem como outros concursos para a carreira docente
e técnico-administrativa, também estão disponíveis na Internet pelo seguinte endereço:
http://www.progepe.ufpr.br

DOUGLAS ORTIZ HAMERMÜLLER

EDITAL N º 40, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019
PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná, no uso
de suas atribuições, tendo em vista a competência que lhe é conferida pela Portaria nº
2.590 de 26/09/97, prorroga por 01 (um) ano o prazo de validade do Processo Seletivo
homologado pelo Edital nº 48 de 27/02/18, publicado em D.O.U. de 28/02/18, nos termos
do Artigo 37, inciso III, da Constituição Federal.

DOUGLAS ORTIZ HAMERMÜLLER

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo nº 23076.042883/2018-84. / Convênio n° 74/2018-UFPE, firmado em 28.12.2018,
entre a UFPE, CNPJ: 24.134.488/00001-08, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio, CNPJ: 08.829.974/0001-94. / Objeto: Estabelecer reciprocidade
entre as partes no âmbito de suas atribuições, nos esforços de planejamento, organização,
apoio, desenvolvimento, implementação e promoção de ações de pesquisa, manejo, ensino
e extensão para conservação e gestão da biodiversidade marinha no nordeste brasileiro. /
Vigência: 5 (cinco) anos contados a partir da data de sua publicação no DOU. / Signatários:
UFPE: Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado - Reitor; ICMBio: Sr. Paulo Henrique
Marostegan e Carneiro - Presidente.

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Processo nº 23076.006984/2018-91. / Protocolo de Intenções nº 06/2018-UFPE, celebrado
em 23.04.2018, entre a UFPE, CNPJ: 24.134.488/0001-08 e o Instituto de Ensino e Pesquisa
Alberto Santos Dumont - ISD, CNPJ: 19.176.461/0001-48. / Objeto: Estabelecer e
regulamentar as bases de um programa de cooperação técnico científica entre as partes,
as condições básicas de cooperação, visando o aprimoramento e a melhoria do
conhecimento técnico-científico no âmbito das instituições, especialmente um programa de
ampla cooperação e intercâmbio científico e tecnológico, para execução de atividades de
(i) pesquisa e desenvolvimento, (ii) capacitação de recursos humanos e/ou (iii) absorção e
transferência de tecnologia. / Vigência: 05 (cinco) anos a partir da data de sua assinatura.
/ Signatários: UFPE: Prof.ª Florisbela de Arruda Câmara e Siqueira Campos - Vice-Reitora;
ISD: Sr. Theodoro Paraschiva - Diretor Geral.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153080

Número do Contrato: 6/2018. Processo: 23076044180201891. INEXIGIBILIDADE Nº
103/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO.CNPJ Contratado:
08781508000186. Contratado : VIPTECH TELEINFORMATICA LTDA -.Objeto: Prorrogar a
vigência do Contrato ora aditado por mais 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93,
atualizada. Vigência: 01/02/2019 a 01/02/2020. Valor Total: R$343.319,30. Fonte:
8100000000 - 2018NE800005. Data de Assinatura: 01/02/2019.

(SICON - 01/02/2019) 153409-15233-2018NE800006

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
01/02/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 01/02/2019, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/02/2019, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Registro de preços de eventual aquisição de periféricos
de informática para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco.

RODRIGO DANNIEL DA SILVA ALEXANDRE
Coordenador de Licitações

(SIDEC - 01/02/2019) 153409-15233-2019NE800006

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n. 23536.001682/2018-62. / Ata de Registro de Precos n. 069/2019-UFPE. /
Objeto: Aquisicao de Medicamentos para o Hospital das Clinicas da UFPE, Hospital
Universitario Prof. Alberto Antunes, Hospital Militar de Area de Recife e para a
Maternidade Escola Assis Chateaubriand. / Modalidade de Licitacao: Pregao Eletronico n.
168/2018. / Vigencia: 12 meses, a contar da data da publicacao do extrato do Instrumento
no DOU. / Contratante: UFPE, CNPJ: 24.134.488/0001-08. / Fornecedor: Fresenius Medical
Care LTDA, CNPJ: 01.440.590/0001-36, no valor global de R$ 25.820,00. Assinaturas: UFPE:
Dr. Frederico Jorge Ribeiro - Superintendente; REPRESENTANTES LEGAIS: Sra. Luciana
Nunes Palhares, respectivamente.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo nº 23082.025855/2018-13. Espécie: Convênio de concessão de estágios celebrado
entre a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE, CNPJ nº
24.416.174/0001-06 e o CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO ECO RESORT DO
CABO, CNPJ nº 09.141.097/0001-24. Objeto: Concessão de estágio aos alunos regularmente
matriculados na Instituição de Ensino. Vigência: 05 (cinco) anos a contar da assinatura,
prorrogável mediante termo aditivo. Data da assinatura: 31/01/2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
EDITAL Nº 3, DE 31 DE JANEIRO DE 2019

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR TEMPO DETERMINADO

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 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, de 23/08/2010 e com as alterações da legislação posterior, faz saber aos
interessados, que estarão abertas as inscrições para processo seletivo de contratação de
docente por tempo determinado, para atuar nos seguintes Centros de Ensino: 1) Centro de
Ciências da Saúde (CCS), em Santo Antônio de Jesus/BA, conforme informações a seguir:
período de inscrição de 04/02/2019 a 18/02/2019 (dias úteis) e processo seletivo
simplificado dias 20/02/2019 a 22/02/2019, na seguinte área de conhecimento e cargas
horárias: Práticas de Cuidados em Saúde (20h) - 02 vagas; Práticas de Cuidados em Saúde
(40h) - 03 vagas; 2) Centro de Formação de Professores (CFP), em Amargosa/BA, conforme
informações a seguir: período de inscrição de 04/02/2019 a 15/02/2019 (dias úteis) e
processo seletivo simplificado dias 21/02/2019 a 23/02/2019 na seguinte área de
conhecimento e carga horária: Cultura, Corpo e Educação (40h) - 01 vaga; 3) Centro de
Formação de Professores (CFP), em Amargosa/BA, conforme informações a seguir: período
de inscrição de 04/02/2019 a 19/02/2019 (dias úteis) e processo seletivo simplificado dias
25/02/2019 a 28/02/2019, na seguinte área de conhecimento e carga horária:
Humanidades, Letras e Artes (40h) - 03 vagas; 4) Centro de Artes, Humanidades e Letras
(CAHL), em Cachoeira/BA, conforme informações a seguir: período de inscrição de
05/02/2019 a 18/02/2019 (dias úteis) e processo seletivo simplificado dias 21/02/2019 a
26/02/2019, nas seguintes áreas de conhecimento e cargas horárias: Audiovisual (40h) - 01
vaga; Ciências Sociais (40h) - 01 vaga; Ensino de História (40h) - 01 vaga; Fundamentos do
Trabalho Profissional (40h) - 02 vagas; Interatividade (40h) - 01 vaga; Letras/Libras (40h) -
01 vaga; Psicologia (40h) - 01 vaga; Sonorização (40h) - 01 vaga; Técnicas e Processos

Artísticos (40) - 01 vaga. As versões completas destes Editais estarão disponíveis
respectivamente, no CCS, no CFP, no CAHL e na internet (www.ufrb.edu.br/concursos). As
informações serão prestadas pela Gestão de Atividades de Ensino dos respectivos Centros.
As inscrições serão apenas presenciais nos respectivos Centros e a taxa relativa à inscrição
é de R$ 60,00 (sessenta reais). A partir de 25/02/2019, através de divulgação interna no
âmbito do CCS e CFP (área de Cultura, Corpo e Educação), enquanto no CAHL, dia
28/02/2019 e até 05/03/2019, no CFP (área de Humanidades, Letras e Artes), serão
tornados públicos os resultados dos certames 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
temporária 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
Centro e serão encaminhados após a conclusão da seleção à Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoal desta Universidade.

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 153103

Número do Contrato: 7/2016. Processo: 23077082663201883. PREGÃO SRP Nº 35/2015.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado:
24198681000102. Contratado : ARPLAN ENGENHARIA TERMICA LTDA -.Objeto: Prorrogar o
prazo de vigência do Contrato 07/2016 - UFRN e dar continuidade aos serviços de
manutenção corretiva e preventiva do sistema de tratamento de ar, abrangendo mão de
obra, emprego de ferramentas, gas refrigerante e materiais de consumo, para o sistema de
climatização tipo VRF instalado no prédio do CIVT do IMDlocalizado no Campus Central da
UFRN. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 28/01/2019 a 28/01/2020. Valor Total:
R$203.162,69. Fonte: 8100000000 - 2019NE800011. Data de Assinatura: 28/01/2019.

(SICON - 01/02/2019) 153103-15234-2018NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 153103

Número do Contrato: 57/2017. Processo: 23077068878201891. Regime de Execução:
Empreitada por Preço Unitário. RDC ELETRÔNICO Nº 16/2017. Contratante: UNI V E R S I DA D E
FEDERAL DO RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado: 09376468000150. Contratado : CST
CONSTRUCOES E SERVICOS -TECNICOS LTDA. Objeto: Acrescer serviços excedentes ao Contrato
57/2017-UFRN e dar continuidade a execução, pela Contratada, da Construção do NIPPIT, de
acordo com o Projeto Básico e demais anexos do RDC Eletrônico 016/2017-DMP. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 . Valor Total: R$85.405,79. Fonte: 8100000000 - 2019NE800023. Data de
Assinatura: 18/01/2019.

(SICON - 01/02/2019) 153103-15234-2018NE800002
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