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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2015 UASG 153071

Nº Processo: 23074002538201585 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de Uma Empresa especializada que possa disponibilizar mão
de obra terceirizada em regime de dedicação exclusiva , visando
realizar os Serviços de produção e distribuição de refeições , inclusive
, de Apoio operacional em diversas categorias profissionais afins á
Unidade de rouparia , Manutenção e lavanderia , assim como, de
apoio administrativo (atividade meio) , a serem distribuídos no
HULW, conforme as condições estabelcidas no Termo de Referência.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 07/08/2015 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Campus i - Cidade Universitaria
Castelo Branco - JOAO PESSOA - PB. Entrega das Propostas: a
partir de 07/08/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 20/08/2015 às 09h00 site www.compras-
n e t . g o v. b r.

EGIDIO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 06/08/2015) 153071-15231-2015NE800231

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL

EDITAL No- 322, EM, 6 DE AGOSTO DE 2015.

Torno público para conhecimento 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 300/15-PROGEPE, publicado no D.O.U. de 23/07/2015,
Seção 3, páginas 58 e 59, em regime de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais, a seguir discriminado:

Setor: Ciências Exatas
Departamento: Matemática
Área de Conhecimento: Matemática ou áreas afins
Matéria Específica: Álgebra Linear
Processo: 23075.085525/2015-23
Número de Vagas: 01 (uma)

N.º DE ORDEM NOME MÉDIA
01 Samy Ibrahim 7,90
02 Rômulo Henrique Sirino 7,85
03 Lucas de Siqueira 7,00

LARYSSA MARTINS BORN
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

HOSPITAL DE CLÍNICAS
ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços objetivando a aquisição de GAS HÉLIO
LÍQUIDO E GASOSO. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
nº 62/2014. Processo: 075914/2015-41. Ata nº 412/2015, CNPJ:.
35.820.448/0164-82, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT-
DA, itens único. Valor Total R$ 201.700,00. Data de assinatura:
27/07/2015. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assi-
natura.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 28/2015 - UASG 153080

Nº Processo: 23076052059201417 . Objeto: Serviço de manutenção
preventiva e corretiva incluindo todas as peças de reposição ao fun-
cionamento da máquina de AUTOCLAVE CISA, mod 6412H, Nú-
mero de Série 7991, do Setor de Esterilização do Hospital das Clí-
nicas da UFPE Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal:
Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A
empresa contratada tem exclusividade em todo o Estado de Per-
nambuco para a prestação do serviço. Declaração de Inexigibilidade
em 13/05/2015. LAURIMBERG DINIZ CAVALCANTE. Gerente
Administrativo Financeiro do Hc/ufpe. Ratificação em 04/08/2015.
FREDERICO JORGE RIBEIRO. Superintendente do Hc/ufpe. Valor
Global: R$ 27.540,00. CNPJ CONTRATADA : 10.734.681/0001-75
SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA - EPP.

(SIDEC - 06/08/2015) 153409-15233-2015NE800061

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 165/2015

Vencedor: 1)Baxter Hospitalar (itens 1 e 2 do Grupo 1).

JOSÉ LARMATINE DA SILVA
Chefe do Setor de Administração do HC/UFPE

(SIDEC - 06/08/2015) 153409-15233-2015NE800061

AVISOS DE SELEÇÃO

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Biotec-
nologia Industrial avisa que se encontrarão abertas no período de 05
a 23 de outubro de 2015 das 14 às 17 horas, as inscrições para
Concurso Público de Seleção e Admissão - Ano Letivo 2016. (Curso
de Mestrado acadêmico) O Edital encontra-se publicado no Boletim
Oficial da UFPE nº 072, de 06/08/2015 e disponível no endereço
eletrônico www.propesq.ufpe.br/nova/strictosensu_cursos.php. (Pro-
cesso nº 23076.29759/2015-81).

WILL DE BARROS PITA

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Neu-
ropsiquiatria e Ciências do Comportamento avisa que se encontrará
aberta no dia 07 de Agosto de 2015, as inscrições para Concurso
Público de Seleção e Admissão de caráter extraordinário- Ano Letivo
2015.2. (Mestrado - área de concentração Neurociências) O Edital
encontra-se publicado no Boletim Oficial da UFPE nº 072, de
06/08/2015 e disponível no endereço eletrônico http://www.uf-
pe.br/posneuro/. (Processo nº 23076.32121/2015-27).

MARCELO MORAES VALENÇA

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
E QUALIDADE DE VIDA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 816941/2015, Nº Processo:
23076007857201567, Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO, Convenente: FUNDACAO DE APOIO AO DE-
SENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PER-
NAMBUCO CNPJ nº 11735586000159, Objeto: O curso de capa-
citação será realizado para profissionais de saúde e gestores (de nível
superior) da vigilância em saúde do estado de Pernambuco, envol-
vidos na investigação de óbito infantil, fetal e materna. O curso terá
uma carga horária de 80 horas e será disponibilizado 200 vagas, na
modalidade à distância, destas 30% (60) serão disponibilizadas para
gestores de nível central, 60% (120) para outros profissionais que
atuam no SUS e 10% (20) poderão ser ocupadas por outros pro-
fissionais, atuantes ou não no setor privado da saúde. Cada turma será
composta por 5 alunos, sendo que cada grupo de 20 alunos será
acompanhando por um tutor e a cada módulo todos os tutores serão
acompanhados por um Orientador de Aprendizagem (OA). Este será
um docente com experiência no conteúdo do módulo ofertado. Serão
utilizadas estratégias como: Casos, Questões problematizadoras, re-
flexões e pesquisa, Situação-problema, Fóruns e Construção coletiva
em pequenos grupos. O curso será oferecido em um Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA), através da ferramenta do moodle. As ati-
vidades propostas serão didaticamente distribuídas em oito Unidades
de Aprendizagem (UA) e estão programadas para serem executadas
em 10 horas, com realização de um dos módulos presencial., Valor
Total: R$ 41.781,25, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser
transferido ou descentralizado por exercício: 2015 - R$ 41.781,25,
Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2015NE800140, Valor: R$
41.781,25, PTRES: 091285, Fonte Recurso: 6151000000, ND:
33903965, Vigência: 31/07/2015 a 14/12/2015, Data de Assinatura:
24/07/2015, Signatários: Concedente: ANISIO BRASILEIRO DE
FREITAS DOURADO CPF nº 127.044.234-15, Convenente: MAU-
RICIO ASSUERO LIMA DE FREITAS CPF nº 233.379.154-34.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2015 - UASG 153808

Nº Processo: 016319/2014-92.
PREGÃO SISPP Nº 81/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO PARANA -CNPJ Contratado: 82686858000116. Con-
tratado : COOPERATIVA PAR DOS PREST DE -ASSIST A AREA
DE SAUDE. Objeto: Prestação de serviços de anestesiologia, em
plantões de 12 (doze) horas, para postos de trabalho de forma con-
tínua, para o Hospital de Clínicas e Maternidade Vitor Ferreira do
Amaral, ambos da UFPR.(VT). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 .
Vigência: 31/07/2015 a 30/07/2016. Valor Total: R$5.995.872,00.
Fonte: 6153000000 - 2015NE803695. Data de Assinatura:
31/07/2015.

(SICON - 06/08/2015) 153808-15232-2015NE800206

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 142/2015 - UASG 153079

Nº Processo: 204215/2015-14 . Objeto: Aparelhos e equipamentos de
utensílios médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais - Setor
de Ciências da Saúde. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento
Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Despesas com esta UASG. Declaração de Inexigibilidade em
04/08/2015. CLAUDETE REGGIANI. Diretora do Setor de Ciências
da Saúde. Ratificação em 05/08/2015. LUCIA REGINA ASSUMP-
CAO MONTANHINI. Pró-reitora de Planejamento. Valor Global: R$
15.200,00. CNPJ CONTRATADA : 33.022.294/0002-92 AMBRIEX
S/A - IMPORTACAO E COMERCIO.

(SIDEC - 06/08/2015) 153079-15232-2015NE800061

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 81/2015 - UASG 153079

Nº Processo: 077205/2015-08 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de contêineres para atender demandas da Universidade Federal do
Paraná. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 07/08/2015 de 08h00
às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Xv de Novembro, 1299
Centro - CURITIBA - PR. Entrega das Propostas: a partir de
07/08/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 21/08/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

RICARDO BELINSKI
Pregoeiro

(SIDEC - 06/08/2015) 153079-15232-2015NE800061

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 86/2015

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 30/07/2015 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de materiais elétricos destinados à área de manutenção da Su-
perintendência de Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná.

FAUSTO FERNANDES FILHO
Pregoeiro

(SIDEC - 06/08/2015) 153079-15232-2015NE800061

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO
DA BAHIA

EDITAL No- 1, DE 6 DE AGOSTO DE 2015
RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 10/2015

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

INCLUIR ao Edital nº 10, de 31 de julho de 2015, publicado
no DOU nº 146, de 03/08/2015, Seção 3, páginas 57-59, o item
conforme discriminado a seguir:

5.10 A prova didática das matérias/áreas de conhecimento de
Libras e de Libras: Estágio Supervisionado serão realizadas, obri-
gatoriamente, em Libras. A defesa de memorial será feita em Libras,
caso o candidato seja surdo; caso o candidato seja ouvinte, a defesa
será feita em Língua Portuguesa.

5.11 A prova escrita e a prova didática das matérias/áreas de
conhecimento de Língua Inglesa e de Literaturas de Língua Inglesa
serão feitas, obrigatoriamente, em Língua Inglesa. A defesa de me-
morial será feita, obrigatoriamente, em Língua Portuguesa.

RETIFICAR ao Edital nº 10, de 31 de julho de 2015, pu-
blicado no DOU nº 146, de 03/08/2015, Seção 3, páginas 57-59, o
item conforme discriminado a seguir:

Onde se lê:
2.25 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 Formação de Professores de 27/07/2015 a 21/09/2015, obedecendo
aos critérios de viabilidade e de razoabilidade, cuja decisão será
comunicada ao candidato até 30/09/2015.

Leia-se:
2.25 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 Formação de Professores de 06/08/2015 a 21/09/2015, obedecendo
aos critérios de viabilidade e de razoabilidade, cuja decisão será
comunicada ao candidato até 30/09/2015.

Onde se lê:
5.4 A lista de pontos de cada matéria/área de conhecimento

para as provas escrita ou escrita/prática e didática relativa ao Con-
curso encontra-se no Anexo II deste edital.

Leia-se:
5.4 Até o dia 14/08/2015 será divulgada a lista de pontos de

cada matéria/área de conhecimento para as provas escrita ou es-
crita/prática e didática relativa ao Concurso.

1051880
Realce

1051880
Realce

1051880
Realce
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Onde se lê:
ANEXO I
Centro de Formação de Professores (CFP)
Amargosa (BA)
Resumo: 14 vagas para professor Adjunto A; 09 vagas para professor Assistente A

Matéria/Área do
Conhecimento

Nº de
Va g a s

Classe Regime de
Tr a b a l h o

Requisitos Espe-
cíficos

Ti t u l a ç ã o

(...)

Química/Ciências
Exatas e da Natu-

re z a

01 Assistente A DE Licenciatura em
Química

Mestrado em Ensino de
Química, ou Ensino de
Ciências,
ou Educação.

(...)
Leia-se:
ANEXO I
Centro de Formação de Professores (CFP)
Amargosa (BA)
Resumo: 14 vagas para professor Adjunto A; 09 vagas para professor Assistente A

Matéria/Área do
Conhecimento

Nº de
Va g a s

Classe Regime de
Tr a b a l h o

Requisitos Espe-
cíficos

Ti t u l a ç ã o

(...)

Química/Ciências
da Natureza

01 Assistente A DE Licenciatura em
Química

Mestrado em Ensino de
Química, ou Ensino de
Ciências,
ou Educação.

(...)

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA
Reitor

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 6/2015

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 23007003721201500. ,
publicada no D.O.U de 07/04/2015 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de
empresa para prestação de serviços de seguros contra acidentes pessoais para alunos e estagiários devidamente
matriculados na UFRB, bem como, estudantes estagiários de outras instituições de Ensino que desenvolvem
suas atividades na UFRB, Na forma de apólices aberta com cobertura anual. Novo Edital: 07/08/2015 das
08h00 às 12h00 e d13h00 às 17h00. Endereço: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - Campus
Universitário Centro - CRUZ DAS ALMAS - BAEntrega das Propostas: a partir de 07/08/2015 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/08/2015, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ORLANDO EDSON ROCHA DE ALMEIDA
Técnico Contabilidade

(SIDEC - 06/08/2015) 158092-26351-2015NE800175

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE 6 DE AGOSTO DE 2015

Nº 018 - De ordem da Magnífica Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
torna público que estarão abertas as inscrições para a seleção de PROFESSOR SUBSTITUTO e
PROFESSOR TEMPORÁRIO de Ensino Superior, nos termos da Lei 8.745/93, com redação dada pelas
Leis nº 9.849, de 26/10/99, nº 12.425, de 17/06.2011 e Decretos nº 7.485, de 18/05/2011, nº 5.626, de
22 de dezembro de 2005, da Resolução 038/2013-CONSEPE, de 19/03/2013, e da Lei nº 12.772/2012,
alterada pela Medida Provisória nº 614, de 14 de maio de 2013, conforme as instruções a seguir
determinadas:

1. O presente Processo Seletivo destina-se à formação de Quadro de Reserva para vagas
surgidas dentro do prazo de validade previsto neste Edital, nas seguintes áreas:

UNIDADE DE LO-
TA Ç Ã O

DISCIPLINA/ÁREA
C O N H E C I M E N TO

VA G A S TITULAÇÃO / REQUISITOS RT

Escola de Ciências e
Tecnologia - Campus

Natal/RN

Mecânica dos Sólidos * Graduação em Engenharia Civil
ou em Engenharia Mecânica

40h

Química Geral * Graduação em Química e Mestra-
do

40h

Departamento de Ar-
tes- Campus Na-

tal/RN

Teatro com ênfase em
análise das formas es-
petaculares e estudos

da performance

* Graduação em teatro, ou Artes
Cênicas ou Dança e mestrado

40h

Departamento de Le-
tras - CERES (Cur-

rais Novos/RN)

Didática * Graduação em Letras ou Pedago-
gia

40h

Departamento de Pe-
diatria - Campus de

Natal/RN

Pediatria Geral * Graduação em Medicina e Resi-
dência Médica em Pediatria

20h

2. O regime de trabalho será de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com o
estabelecido neste edital.

3. A remuneração será fixada com base no valor dos vencimentos da carreira do Magistério
Superior, de acordo com a vaga pretendida, observados o regime de trabalho contratado e a titulação do
aprovado, conforme a seguir:

Classe Regime
de Tra-
balho

Denomina-
ção

Ti t u l a ç ã o Ve n c i m e n t o
Básico

Retribuição
por Titulação

Auxílio Ali-
mentação

To t a l

Doutorado R$ 2.018,77 R$ 964,82 R$ 186,50 R$ 3.170,09
A 20h Auxiliar Mestrado R$ 2.018,77 R$ 480,01 R$ 186,50 R$ 2.685,28

Especialização R$ 2.018,77 R$ 155,08 R$ 186,50 R$ 2.360,35
Aperfeiçoa-

mento
R$ 2.018,77 R$ 86,16 R$ 186,50 R$ 2.291,43

3.1. O professor substituto fará jus ao pagamento da Re-
tribuição por Titulação - RT, conforme tabela acima, sendo vedada
qualquer alteração posterior ao da assinatura do contrato.

4. A contratação visa atender à área com carência de docente
do quadro permanente, por motivo de afastamento para estudos de
pós-graduação, licenças, exoneração ou aposentadoria e nos casos
onde se verifica a vacância, bem como suprir demandas decorrentes
da expansão das instituições federais de ensino, respeitados os limites
e as condições fixados em ato conjunto dos Ministérios do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão e da Educação.

5. Na área ou disciplina que já existirem profissionais con-
cursados ou classificados, aptos para serem contratados, tornar-se-á
desnecessária a realização de um novo processo seletivo durante a
validade deste certame, para o Departamento e/ou Unidade Aca-
dêmica respectiva.

6. As inscrições serão realizadas no período de 10 de agosto
a 19 de agosto de 2015, e o processo seletivo realizar-se-á no período
de 24 de agosto a 28 de agosto de 2015 ficando os inscritos obrigados
ao pagamento de taxa no valor de R$ 13,00 (treze reais), referente à
taxa de inscrição, conforme os seguintes dados:

BANCO DO BRASIL (Caixa Eletrônico ou Internet) -
TRANSFERÊNCIA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - PARA CON-
TA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL / Código Identificador 1
(UG/Gestão/Código de Receita)= informar a sequência
1531031523428883-7 / Código Identificador 2= informar o
CPF/CNPJ do candidato. Caso o candidato estrangeiro não possua
CPF, a transferência deverá ser feita com o CPF do seu procurador.

6.1. O pagamento da inscrição deverá ocorrer, impreteri-
velmente, até o dia 19 de agosto de 2015, devendo ser efetuado no
horário bancário.

6.2. A homologação das inscrições está prevista para ocorrer
nos dias 20 e 21 de agosto de 2015, sendo o resultado divulgado no
quadro de avisos da unidade e na página eletrônica da PROGESP.

7. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, na Secre-
taria da Unidade Acadêmica de Lotação correspondente, de acordo
com cada horário de funcionamento a ser confirmado com a mesma,
de forma presencial ou através de procuração autenticada em cartório,
não sendo permitido, em hipótese alguma, o recebimento de ins-
crições via postal ou enviadas por meio eletrônico.

7.1. Os candidatos amparados pelo Decreto no 6.593, de 02
de outubro de 2008, que regulamenta o Art. 11 da Lei no 8.112, de 11
de dezembro de 1990, têm direito à isenção do pagamento da taxa de
inscrição do Concurso, mediante as seguintes condições:

a) estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto no 6.135, de
26 de junho de 2007;

b) ser membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto no 6.135, de 2007; e

c) solicitar o pedido de isenção à Coordenadoria de Con-
cursos, preenchendo integralmente o Requerimento de Isenção, dis-
ponível no sítio www.progesp.ufrn.br (Menu Concursos > Processos
Seletivos Simplificados) e enviar para o e-mail concursos@reito-
ria.ufrn.br, no período de 10/08/2015 a 14/08/2015.

7.1.1 As informações prestadas, serão de inteira responsa-
bilidade do candidato, podendo este, a qualquer momento, se agir de
má fé, utilizando-se de declaração falsa, estar sujeito às sanções
previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no Parágrafo Único
do art. 10 do Decreto no 83.936, de 6 de setembro de 1979, sendo
também eliminado do Concurso Público e responder por crime contra
a fé pública, sem prejuízo de outras sanções legais.

7.1.2. O número do NIS deverá estar cadastrado no nome do
candidato, sendo indeferido o pedido de isenção realizado com o NIS
de terceiros.

7.1.3. Serão desconsiderados os pedidos de isenção do pa-
gamento da taxa de inscrição o candidato que:

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar as informações apresentadas;
c) Não solicitar a isenção no prazo estabelecido no item 7.1,

alínea "c";
e) comprovar renda familiar mensal superior a três salários

mínimos, seja qual for o motivo alegado.
7.1.4 As solicitações deferidas e indeferidas serão divulgadas

no sítio www.progesp.ufrn.br, no dia 17/08/2015.
7.1.5 O candidato cuja solicitação for indeferida poderá efe-

tuar o pagamento da taxa de inscrição no prazo ordinário especificado
no item 6 e subitem 6.1 deste edital.

8. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar original
e cópia dos seguintes documentos:

a) Documentos de identificação, conforme especificado no
item 8, alínea "h", e CPF. No caso de candidatos estrangeiros, de-
verão apresentar o passaporte.

b) Requerimento de Inscrição devidamente preenchido, dis-
ponível na página eletrônica da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da
UFRN (www.progesp.ufrn.br - Menu Concursos > Processos Sele-
tivos Simplificados > Professor Substituto > 2015);

c) Recibo de pagamento da taxa de inscrição;
d) Diploma de Graduação e/ou Diploma de Pós-Graduação

ou documento que comprove estar em fase de obtenção dos mesmos.
No caso de candidatos estrangeiros, os documentos deverão ser de-
vidamente traduzidos e revalidados;

e) Curriculum Vitae ou Lattes, devidamente comprovado,
com os originais para fins do estabelecido no item 9;

f) Certidão de quitação eleitoral, emitida através do site:
h t t p : / / w w w. t s e . j u s . b r / e l e i t o r / s e r v i c o s / c e r t i d o e s / c e r t i d a o - d e - q u i tacao-
eleitoral;

g) Documento que ateste a quitação com as obrigações mi-
litares, no caso dos candidatos do sexo masculino com idade até 45
anos, conforme especificado no item 8, alínea "i";

h) Para efeito de inscrição, serão considerados documentos
de identificação:

I - carteira expedida por Secretaria de Segurança Pública, por
Comando Militar, por Instituto de Identificação, por Corpo de Bom-
beiros Militares e por órgão fiscalizador (ordem, conselho etc.);

II - passaporte;
III - certificado de Reservista;
IV - carteiras funcionais do Ministério Público;
V - carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por

Lei Federal, valham como identidade;
VI - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
VII - Carteira Nacional de Habilitação, contendo foto.
i) Constituem prova de que o brasileiro está em dia com as

suas obrigações militares os seguintes documentos:
I - certificado de Alistamento Militar, nos limites da sua

validade;
II - certificado de Reservista;
III - certificado de Dispensa de Incorporação;
IV - certificado de Isenção;
V - certidão de Situação Militar;
VI - carta Patente para oficial da ativa, da reserva e re-

formado das Forças Armadas ou de corporações consideradas suas
reservas;

VII - provisão de reforma, para as praças reformadas;
VIII - atestado de Situação Militar, quando necessário, para

aqueles que estejam prestando o Serviço Militar, válido apenas du-
rante o ano em que for expedido;

IX - atestado de desobrigação do Serviço Militar;
X - certificado de Prestação de Serviço Alternativo;
XI - Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo.
9. As cópias dos documentos entregues deverão ser auten-

ticadas no ato da inscrição, pelo responsável no recebimento da do-
cumentação;

10. DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES EXAMINADO-
RAS E DOS CALENDÁRIOS

10.1. A composição da Comissão de Seleção e o respectivo
calendário serão divulgados nos quadros de avisos da Unidade de
Lotação no período de 20 a 21 de agosto de 2015.


