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EDITAL No- 65, DE 28 DE JANEIRO DE 2015

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante os prazos abaixo especificados, contados a
partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições de
candidatos ao processo seletivo para preenchimento de vaga de PRO-
FESSOR SUBSTITUTO, a serem lotados nesta Universidade, de
acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Faculdade de Ciências Econômicas. Departa-
mento de Ciências Administrativas: 01 (uma) vaga. Área de co-
nhecimento: Administração de Sistemas de Produção e Informações.
Pré-Requisito: Mestrado em Administração ou em Engenharia de
Produção. Forma de seleção: análise de curriculum vitae e prova
didática. Data da seleção: 19 (dezenove) e 20 (vinte) de fevereiro de
2015. Prazo de inscrição: 10 (dez) dias a partir da data de publicação
deste Edital. Prazo de validade do concurso: 06 (seis) meses pror-
rogáveis uma única vez por igual período.

1.0. As inscrições serão feitas na secretaria do Departamento
a que se destina a vaga, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00
às 17:00, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar có-
pias dos seguintes documentos: I) Carteira de Identidade ou outro
documento que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado, se es-
trangeiro, deverá comprovar ser portador do visto pertinente; II) CPF
(original e cópia); III) prova de quitação com a justiça eleitoral e
prova de quitação com o serviço militar, quando couber; IV) de-
claração de que está apto a comprovar a titulação exigida no ato da
assinatura do contrato; V) uma relação de títulos e três exemplares do
curriculum vitae, abrangendo: a) graus, diplomas universitários e cer-
tificados de cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título
obtido em instituição estrangeira, será suficiente a comprovação de
seu reconhecimento ou revalidação por universidade pública); b) ex-
periência docente; c) experiência científica, técnica ou artística; d)
experiência em administração acadêmica; e) publicações; f) distinção
obtida em reconhecimento de atividade intelectual relevante; VI) de-
claração de não possuir participação em gerência ou administração de
empresa privada ou de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto
na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, segundo o inciso
X do art. 117 da Lei nº 8.112/1990.

1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso
público com cédula de identidade com visto temporário, entretanto,
por ocasião da contratação, será exigida a cédula de identidade com
visto permanente ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de
validade compatível. Neste caso, deverá ser exigida no prazo de 30
dias a partir da contratação do candidato, a apresentação do protocolo
do pedido de transformação do visto temporário em permanente, sob
pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de todos os atos
decorrentes do concurso público. A permanência do estrangeiro no
quadro docente da Universidade fica condicionada à apresentação de
Cédula de Identidade com visto permanente.

2.0. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:

2.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece a Lei 10.741/03 (Lei do Idoso), sendo considerado
para esse fim a data de realização das provas;

2.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais
atribuídas pelos Examinadores;

2.3. tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos
Examinadores em cada item, observado o disposto no artigo 42 da
Resolução Complementar nº 02/2013;

2.4. tiver a maior idade;
2.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá

por sorteio, a ser realizado publicamente durante a sessão de apuração
final do resultado do Concurso;

2.6. após a promulgação do resultado, será elaborado o Pa-
recer Final da Comissão Examinadora.

3.0. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/93, poderão ser con-
tratados como professor substituto servidores da administração direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Município, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de
magistério de que trata a Lei 12.772, de 31/12/2012, observada a
compatibilidade de horários e de cargos.

3.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei 8745/93 poderão ser novamente contratados, desde
que já tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encerramento
do contrato anterior.

4.0. A admissão far-se-á no limite das vagas do processo
seletivo constante deste edital, em regime de 20 horas semanais e
segundo a Lei N° 8745 de 09.12.93.

5.0. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto
será de R$ 2.394,74 (dois mil trezentos e noventa e quatro reais e
setenta e quatro centavos).

6.0. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital, da Resolução 15/91 do Conselho Universitário e, naquilo que
couber, dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes e da Lei 8.745/93 e cópia da Orientação
Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o com-
promisso tácito por parte do candidato de aceitar as condições es-
tabelecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos alu-
didos atos, dos quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 66, DE 28 DE JANEIRO DE 2015

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante os prazos abaixo especificados, contados a
partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições de
candidatos ao processo seletivo para preenchimento de vaga de PRO-
FESSOR SUBSTITUTO, a serem lotados nesta Universidade, de
acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Instituto de Ciências Biológicas. Departamento
de Morfologia: 01 (uma) vaga. Área de conhecimento: Anatomia
Geral. Titulação: Graduação em Medicina Veterinária, Ciências Bio-
lógicas ou áreas afins. Forma de seleção: análise de curriculum vitae,
prova didática, prova prática e entrevista. Data da seleção: a ser
divulgada. Prazo de inscrição: 15 (quinze) dias a partir da data de
publicação deste Edital. Prazo de validade do concurso: 06 (seis)
meses, prorrogável uma única vez por igual período.

1.0. As inscrições serão feitas na Secretaria do Departamento
a que se destina a vaga, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00
às 11:30 e de 13:30 às 16:30, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar có-
pias dos seguintes documentos: I) Carteira de Identidade ou outro
documento que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado, se es-
trangeiro, deverá comprovar ser portador do visto pertinente; II) CPF
(original e cópia); III) prova de quitação com a justiça eleitoral e
prova de quitação com o serviço militar, quando couber; IV) de-
claração de que está apto a comprovar a titulação exigida no ato da
assinatura do contrato; V) uma relação de títulos e três exemplares do
curriculum vitae, abrangendo: a) graus, diplomas universitários e cer-
tificados de cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título
obtido em instituição estrangeira, será suficiente a comprovação de
seu reconhecimento ou revalidação por universidade pública); b) ex-
periência docente; c) experiência científica, técnica ou artística; d)
experiência em administração acadêmica; e) publicações; f) distinção
obtida em reconhecimento de atividade intelectual relevante; VI) de-
claração de não possuir participação em gerência ou administração de
empresa privada ou de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto
na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, segundo o inciso
X do art. 117 da Lei nº 8.112/1990.

1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso
público com cédula de identidade com visto temporário, entretanto,
por ocasião da contratação, será exigida a cédula de identidade com
visto permanente ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de
validade compatível. Neste caso, deverá ser exigida no prazo de 30
dias a partir da contratação do candidato, a apresentação do protocolo
do pedido de transformação do visto temporário em permanente, sob
pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de todos os atos
decorrentes do concurso público. A permanência do estrangeiro no
quadro docente da Universidade fica condicionada à apresentação de
Cédula de Identidade com visto permanente.

2.0. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:

2.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece a Lei 10.741/03 (Lei do Idoso), sendo considerado
para esse fim a data de realização das provas;

2.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais
atribuídas pelos Examinadores;

2.3. tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos
Examinadores em cada item, observado o disposto no artigo 42 da
Resolução Complementar nº 02/2013;

2.4. tiver a maior idade;
2.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá

por sorteio, a ser realizado publicamente durante a sessão de apuração
final do resultado do Concurso;

2.6. após a promulgação do resultado, será elaborado o Pa-
recer Final da Comissão Examinadora.

3.0. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/93, poderão ser con-
tratados como professor substituto servidores da administração direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Município, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de
magistério de que trata a Lei 12.772, de 31/12/2012, observada a
compatibilidade de horários e de cargos.

3.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei 8745/93 poderão ser novamente contratados, desde
que já tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encerramento
do contrato anterior.

4.0. A admissão far-se-á no limite de vaga do processo
seletivo constante deste edital, em regime de 40 horas semanais,
segundo a Lei N° 8745 de 09/12/93.

5.0. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto
para portador do título de Graduação será de R$ 2.764,45 (dois mil
setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos.

6.0. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital, da Resolução 15/91 do Conselho Universitário naquilo que
couber, dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes e da Lei 8.745/93 e cópia da Orientação
Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o com-
promisso tácito por parte do candidato de aceitar as condições es-
tabelecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos alu-
didos atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 67, DE 28 DE JANEIRO DE 2015

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cum-
primento ao disposto no art. 16, do Decreto 6.944, de 21/08/2009,
divulga a homologação do resultado final do Concurso Público para a
Carreira de Magistério Superior, abaixo discriminado:

Unidade: Faculdade de Medicina
Departamento: Ginecologia e Obstetrícia
Área de Conhecimento: Ginecologia e Obstetrícia
Edital: nº 1, de 03/01/2014, publicado no DOU de

07/01/2014
Vagas: 01 (uma)
Classe: A
Denominação: Professor Adjunto A
Regime de Trabalho: Tempo Parcial - 20 (vinte) horas se-

manais
Classificação:
1º lugar: Ana Luiza Lunardi Rocha Baroni
2º lugar: Rívia Mara Lamaita
3º lugar: Francisco de Assis Nunes Pereira
Data de Homologação Interna: 07/04/2014

JAIME ARTURO RAMÍREZ

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 95/2014 publicado no D.O. de
16/01/2015 , Seção 3, Pág. 71. Onde se lê: Vigência: a partir de
26/12/2014 , com data final indeterminada, conforme Orientação Nor-
mativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Leia-se : Vigência: 26/12/2014 a
26/12/2015

(SICON - 28/01/2015) 153278-15229-2015NE800003

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato nº 661/2014.
Contratante: HC/UFMG CNPJ 17.217.985/0034-72
Pregão Elet. n° 21/13/EBSERH. Processo: 2300.0010178/13-97
Contratado: Labor-Med Aparelhagem de Precisão LTDA.
CNPJ: 32.150.633/0004-15 - Valor R$ 44.000,00.
Objeto: equipamentos de videocirurgia.
Vigência: 20/05/14 a 19/05/15
Fonte: Sitio www.comprasgovernamentais.gov.br

Espécie: Contrato nº 302/2014.
Contratante: HC/UFMG CNPJ 17.217.985/0034-72
Pregão Elet. n° 21/13/EBSERH. Processo: 2300.0010178/13-97
Contratado: H Strattner & Cia LTDA.
CNPJ: 33.250.713/0002-43 - Valor R$ 2.397.748,84.
Objeto: equipamentos de videocirurgia.
Vigência: 20/05/14 a 19/05/15
Fonte: Sitio www.comprasgovernamentais.gov.br

Espécie: Contrato nº 388/2014.
Contratante: HC/UFMG CNPJ 17.217.985/0034-72
Pregão Elet. n° 16/2014/EBSERH. Processo: 2300.0010178/13-97
Contratado: H Strattner & Cia LTDA.
CNPJ: 33.250.713/0002-43 - Valor R$ 2.937.912,00
Objeto: equipamentos de videocirurgia.
Vigência: 27/08/14 a 26/08/15
Fonte: Sitio www.comprasgovernamentais.gov.br

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2015 - UASG 153261

Número do Contrato: 983/2011.
Nº Processo: 23072.02182611-25.
DISPENSA Nº 363/2011. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 16673998000125. Con-
tratado : SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANAObjeto:
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 983/11, observado
os termos do disposto no Parágrafo Único da Cláusula Décima, por
um período de 02 (dois) meses , de 01 de janeiro de 2015 a 01 de
março de 2015. Fundamento Legal: Baseado na Lei Federal 8.666,de
21 de junho de 1993, alterada pelas leis 8.883/94 e 9.648/98. Vi-
gência: 01/01/2015 a 01/03/2015. Valor Total: R$61.581,34. Fonte:
6153000000 - 2014NE809805. Data de Assinatura: 30/12/2014.

(SICON - 28/01/2015) 153261-15229-2015NE809719

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2014 - UASG 153261

Nº Processo: 23072034560/14-23 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pres-
tação de serviços contínuos de locação de Sistemas Centralizados de
Suprimento de Oxigênio, Óxido Nitroso, Ar medicinal, Produção de
Vácuo e cilindros com fornecimento parcelado de gases medicinais.
Total de Itens Licitados: 00027. Edital: 29/01/2015 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Alfredo Balena, 110 - Santa
Efigenia Santa Efigenia - BELO HORIZONTE - MG. Entrega das
Propostas: a partir de 29/01/2015 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 10/02/2015 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: OBRIGATORIAMEN-
TE, o Edital e seus anexos deverão ser retirados no sitio Comprasnet,
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