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3.2 Persistindo o empate, o desempate será efetuado con-
siderando a média aritmética das notas atribuídas às provas acima
citadas.

4. VENCIMENTOS
4.1 Os vencimentos serão fixados de acordo com a qua-

lificação do professor substituto, conforme quadro abaixo. Os can-
didatos selecionados deverão ser enquadrados de acordo com a ti-
tulação máxima, seguindo as mesmas categorias de Auxiliar, As-
sistente e Adjunto vigentes para professor do quadro permanente.

RT Graduado
(R$)

Especialista
(R$)

Mestre (R$) Doutor
(R$)

20 horas 1.535,36 1.613,54 1.838,09 2.282,23
40 horas 2.157,66 2.239,75 2.766,96 4 . 11 7 , 3 5

4.2 Os candidatos aprovados e selecionados que tiverem ti-
tulação superior à exigida para a classe para a qual o concurso se
refere poderão, no momento da contratação, requerer progressão ime-
diata para a classe correspondente à sua titulação. Neste caso, so-
mente serão aceitos diplomas de Doutor e Mestre expedidos por
Instituições de Ensino Superior nacionais credenciadas, ou por uni-
versidades estrangeiras, reconhecidos ou revalidados pela universi-
dade ou declaração de obtenção do grau de Mestre ou Doutor.

5. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CAR-
GO

5.1 O candidato deverá:
a) ter sido aprovado e classificado no concurso;
b) ser brasileiro ou estrangeiro portador do visto perma-

nente;
c) possuir a titulação exigida para o cargo, inclusive re-

validados ou reconhecidos no país os títulos emitidos por Instituição
de Ensino Superior estrangeira;

d) contar com aptidão física e mental para o exercício das
atribuições do cargo, apurada pelo Serviço Médico da UFPE;

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;

f) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
g) 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 n° 8.112/90.

5.2 Não se exigirá aos candidatos estrangeiros o cumpri-
mento das exigências contidas na letra f do item 5.1.

6.DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 A nomeação dos aprovados e classificados obedecerá às

normas legais pertinentes, à ordem de classificação, ao prazo de
validade da Seleção e às regras deste Edital.

6.2 O prazo de validade da Seleção será de 1 (um) ano,
contado a partir da data da publicação da homologação do resultado
no Diário Oficial da União.

6.3 É proibida a contratação de servidores da Administração
Direta ou Indireta da União, Estados ou Municípios, bem como de
suas subsidiárias ou controladas, salvo nos casos previstos no inciso
XVI, letras "a", "b" e "c", do art. 37 da Constituição Federal (dois
cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou
científico; dois cargos ou empregos privativos de profissionais de
saúde, com profissões regulamentadas).

6.4 O Candidato que ocupar cargo público, cujas atribuições
sejam de natureza técnico-científica, exceto das carreiras de magis-
tério mencionadas no item 1.4, alínea a, deste Edital, poderá ser
contratado, desde que comprovada a compatibilidade de horários.

6.5 A vigência dos contratos de professor substituto dos
candidatos aprovados nesta Seleção vigorará a critério da UFPE. Caso
haja interesse de ambas as partes, o contrato poderá ser renovado por
tantos semestres letivos quantos forem necessários, não excedendo o
prazo máximo de 24 meses.

6.6 Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação ou de notas, valendo para tal fim a
homologação do resultado final do concurso publicada no Diário
Oficial da União, cuja relação de classificados conterá a quantidade
estabelecida nos termos do Artigo 16 do Decreto Presidencial n°
6.944 de 21 de agosto de 2009.

6.7. É vedada a contratação de professor substituto por um
período igual ou inferior a 30 (trinta) dias (nesses casos, os encargos
docentes deverão ser redistribuídos entre os demais professores do
Departamento e do Núcleo).

6.8 Todos os trâmites relacionados a professor substituto
(alteração de contrato, rescisão, etc.) devem ser efetuados mediante
solicitação do Chefe do Departamento diretamente à PROACAD.

6.9 O candidato não selecionado terá o período de 60 (ses-
senta) dias para retirar sua documentação junto ao Departamento
responsável pela Seleção, a contar da publicação do resultado final do
processo seletivo no Diário Oficial da União. Após esse prazo, os
documentos serão encaminhados para o Arquivo Geral da UFPE.

6.10 A documentação do candidato selecionado ficará ar-
quivada pelo período de 01 (um) ano no Departamento responsável
pela Seleção, a contar da publicação do resultado final do processo
seletivo no Diário Oficial da União. Após esse prazo, os documentos
deverão ser entregues ao interessado ou encaminhados para o Arquivo
Geral da UFPE.

6.11 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Co-
ordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE.

6.12 Este Edital encontra-se disponível na Internet, no en-
dereço www.ufpe.br/proacad.

ANA MARIA SANTOS CABRAL

ANEXO

CENTRO ACADÊMICO D E PA RTA M E N TO Área Formação/Titulação Exigida Va g a / RT
20h 40h

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)
Av. Prof. Moraes Rêgo, s/n, Cidade Universitá-

ria, Recife - PE
Tel. (81) 2126-8508

Horário de Atendimento: 8h-11h30/14h às
16h30

N E U R O P S I Q U I AT R I A Psicologia Médica Graduação em Medicina 1

MATERNO INFANTIL Puericultura Graduação em Medicina e Residên-
cia Médica na Área

2

CAMPUS DO AGRESTE DA UFPE - CA-
RUARU - PE (CAA)

Centro Acadêmico do Agreste da UFPE, BR
104, Km 59, S/N Nova Caruaru, Caruaru,

Pernambuco, CEP: 55.002-970
Fone: (81) 3727-6792 ou 2126-7771

Horário de Atendimento:8h às 12h e de 13h às
17h

NÚCLEO DE TECNOLOGIA Introdução ao Direito e Metodologia do
Trabalho Científico

Graduação em Direito 1

NÚCLEO DE GESTÃO Teoria Econômica Graduação em Economia 1
Contabilidade Graduação em ciências contábeis e

áreas afins
1

RETIFICAÇÃO

No Anexo do Edital Nº 97, de 16/09/2011, publicado no DOU nº 180, de 19/09/2011, página 65:
Onde se lê:

D E PA RTA M E N TO / C E N T R O ÁREA(S)/SUBÁREA(S) CLASSIFICAÇÃO/NOME
Ciências Farmacêuticas/CCS Área: Farmácia - Subárea: Controle de Qualidade de Medicamentos 1º Monica Felts deg la Roca Soares

Leia-se:

D E PA RTA M E N TO / C E N T R O ÁREA(S)/SUBÁREA(S) CLASSIFICAÇÃO/NOME
Ciências Farmacêuticas/CCS Área: Farmácia - Subárea: Controle de Qualidade de Medicamentos 1º Mônica Felts de La Roca Soares

LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA
KEIZO ASAMI

PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA APLICADA
À SAÚDE - (PPGLIKA)

EDITAL DE SELEÇÃO

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia
Aplicada à Saúde (PPGLIKA) avisa que se encontrarão abertas entre
os dias 03 até 05 de outubro de 2011, as inscrições para Concurso
Público de Seleção e Admissão em CARÁTER EXTRAORDINÁRIO
- Ano Letivo 2012 ao corpo discente do Programa (Mestrado e
Doutorado). O Edital encontra-se publicado no Boletim Oficial da
UFPE nº 90, de 29/09/2011 e disponível no endereço eletrônico
http://www.propesq.ufpe.br/nova/strictosensu_cursos.php. (Processo
nº 23076.042199/2011-26).

LUIZ BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

EM BIOQUÍMICA E FISIOLOGIA

EDITAL DE SELEÇÃO

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Bio-
química e Fisiologia avisa que se encontrarão abertas nos dias 4 e 5
de outubro de 2011, as inscrições para Concurso Público de Seleção
e Admissão Extraordinárias - Ano Letivo 2012 ao corpo discente do
Programa (Mestrado e Doutorado). O Edital encontra-se publicado no
Boletim Oficial da UFPE nº 90, de 29/09/2011 e disponível no en-
dereço eletrônico http://www.propesq.ufpe.br/nova/strictosensu_cur-
sos.php. (Processo nº 23076.042374/2011-85).

VERA LUCIA DE MENEZES LIMA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO
DA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº do Processo: 23007.002718/2011-37. Contratante: UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA. CNPJ:
07777800/0001-62. Contratado: TIAGO PALMA PAGANO. CPF:
792.950.965-68. Objeto: Prorrogação da vigência de contrato. Fun-
damento Legal: Decreto 94.664/87, Lei 8.745/93, Lei 9.849/99 e
10.667/2003. Vigência 24.07.2011 a 17.01.2012. Data de Assinatura:
2 7 / 0 9 / 2 0 11 .

EDITAL DE No- 1, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011
PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA

DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

O Reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
(UFRB), no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em vista o
disposto no Artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, no Decreto
n.º 6.944, de 21/08/2009, resolve:

Prorrogar o período das inscrições do Concurso Público Re-
gulado pelo Edital nº 02/2011, de 25 de julho de 2011, publicado no
DOU - Seção 3 - nº 142, de 26 de julho de 2011, páginas 66 a 68,
conforme abaixo:

As inscrições para as matérias/área de conhecimento estarão
abertas até o dia 14/10/2011, para os centros abaixo relacionados:

Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas -
CCAAB.

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CETEC.
Centro de Artes, Humanidades e Letras - CAHL.
Centro de Formação de Professores - CFP.
Alterar os itens 2.9.4; 2.19; 2.20; 2.21; 2.24; 4.2 do Edital nº

01/2011, de 25 de julho de 2011, publicado no DOU - Seção 3 - nº
142, de 26 de julho de 2011, páginas 66 a 68, que passam a vigorar
com a redação abaixo. Os demais itens permanecem inalterados.

2.9.4 Enviar ao Centro ao qual está vinculada a matéria/área
de conhecimento na qual está se inscrevendo (ver endereço), através
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, via SEDEX, às
expensas do candidato, o Requerimento de Inscrição assinado, o com-
provante de pagamento do valor total da inscrição (GRU) e os do-
cumentos indicados no item 2.10, sendo que a data da postagem
deverá ser até o dia 14/10/2011.

2.19 As inscrições serão homologadas até o dia
2 7 . 1 0 . 2 0 11 .

2.20 O candidato poderá interpor recurso, devidamente fun-
damentado, indicando com precisão os pontos a serem examinados,
mediante Requerimento dirigido ao Diretor do Centro, protocolado no
respectivo Centro (endereço no item 2.9), até o dia 31/10/2011.

2.21 O resultado da avaliação dos recursos será divulgado no
sítio www.ufrb.edu.br/concursos até o dia 07/11/2011.

2.24 Os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas
deverão encaminhar ao respectivo endereço constante do item 2.9,
através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, via
SEDEX, às expensas do candidato, de 27/10/2011 a 08/11/2011 - 02
(duas) vias do currículo, apresentado conforme modelo da Plataforma
Lattes, com os respectivos documentos comprobatórios, (a documen-
tação em língua estrangeira deverá ser acompanhada de tradução para
o Português);

4.2 As provas serão realizadas a partir de 21/11/2011, no
Centro ao qual está vinculada a matéria/área de conhecimento na qual
o candidato se inscreveu, no endereço constante do item 2.9 deste
Edital.

PAULO GABRIEL SOLEDADE NACIF

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 49/2011 - UASG 158092

Nº Processo: 23007009200201124 . Objeto: Pregão Eletrônico (SRP),
nº49/2011, visando a contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de fornecimento de lanches por meio do projeto
"Centro de Referências Esportiva do recôncavo da Bahia" do Mi-
nistério do Esporte. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
30/09/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Rodovia
Br 101, Km 220, S/n, Cep 44380-000. Cajá - CRUZ DAS ALMAS -
BA. Entrega das Propostas: a partir de 30/09/2011 às 09h00 no site

www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/10/2011 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.

CLAUDIO ITAMAR NERES JUNIOR
Pregoeiro

(SIDEC - 29/09/2011) 158092-26351-2011NE800238
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