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EDITAL No- 506, DE 16 DE AGOSTO DE 2017
PROCESSO SELETIVO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), conta-
do(s) a partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições
de candidatos ao(s) processo(s) seletivo(s) para preenchimento de
vaga(s) de PROFESSOR SUBSTITUTO, a ser(em) lotado(s) nesta
Universidade, de acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Faculdade de Ciências Econômicas. DEPARTA-
MENTO: Ciências Administrativas. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE
CONHECIMENTO: Teoria das Organizações e Estudos Organizacio-
nais. TITULAÇÃO: Graduação em Administração. PRAZO DE INS-
CRIÇÃO: 10 (dez) dias a partir da data de publicação deste Edital.
DATA DA SELEÇÃO: até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento
das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae"
e prova didática. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis)
meses, contados a partir do dia subsequente à publicação do Edital de
Homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual
período, a critério do órgão interessado no certame.

1. As inscrições serão feitas na(s) Secretaria(s) do(s) De-
partamento(s) a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 09:00 às
12:00 e de 13:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo interessado ou por
procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos: I) Carteira de Identidade ou outro documento
que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado; se estrangeiro, de-
verá comprovar ser portador do visto pertinente (original e cópia); 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) três exemplares do "curriculum vitae",
abrangendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de cursos
de especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em instituição
estrangeira com reconhecimento ou revalidação por universidade pú-
blica); b) experiência docente; c) experiência científica, técnica ou
artística; d) experiência em administração acadêmica; e) publicações;
f) distinção obtida em reconhecimento de atividade intelectual re-
levante; VI) documentos comprobatórios do "curriculum vitae" apre-
sentados em via única; VII) declaração 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 pú-
blico 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 (trinta) 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 apre-
sentação de Cédula de Identidade com visto permanente.

2. 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 nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo con-
siderado 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.

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

4. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser con-
tratados como professor substituto servidores da administração direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de
magistério de que trata a Lei nº 12.772/2012, observada a com-
patibilidade de horários e de cargos.

4.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei nº 8.745/1993 poderão ser novamente contratados,
desde que já tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do en-
cerramento do contrato anterior.

5. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s)
seletivo(s) constante(s) deste edital, em regime de 40 (quarenta) horas
semanais, segundo a Lei n° 8.745/1993.

6. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto por-
tador do título de Graduação será de R$ 3.117,22 (três mil cento e
dezessete reais e vinte e dois centavos). Caso o candidato aprovado
possua título de Especialista, a remuneração será de R$ 3.527,89 (três
mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos); título
de Mestre, será de R$ 4.209,12 (quatro mil duzentos e nove reais e
doze centavos) e título de Doutor, será de R$ 5.697,61 (cinco mil
seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos).

7. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário, naquilo que
couber; dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes; da Lei nº 8.745/1993 e da Orientação Nor-
mativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compro-
misso tácito por parte do candidato de aceitar as condições esta-
belecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos
atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 507, DE 16 DE AGOSTO DE 2017
PROCESSO SELETIVO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), conta-
do(s) a partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições
de candidatos ao(s) processo(s) seletivo(s) para preenchimento de
vaga(s) de PROFESSOR SUBSTITUTO, a ser(em) lotado(s) nesta
Universidade, de acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Faculdade de Medicina. DEPARTAMENTO:
Anatomia e Imagem. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CONHECI-
MENTO: Radiologia. TITULAÇÃO: Graduação em Medicina. PRA-
ZO DE INSCRIÇÃO: 05 (cinco) dias a partir da data de publicação
deste Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 05 (cinco) dias úteis após o
encerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de
"curriculum vitae" e entrevista. PRAZO DE VALIDADE DO CON-
CURSO: 6 (seis) meses, contados a partir do dia subsequente à
publicação do Edital de Homologação do resultado final, podendo ser
prorrogado por igual período, a critério do órgão interessado no cer-
tame.

1. As inscrições serão feitas na(s) Secretaria(s) do(s) De-
partamento(s) a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 08:30 às
12:30 e de 14:00 às 16:00, nos dias úteis, pelo interessado ou por
procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos: I) Carteira de Identidade ou outro documento
que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado; se estrangeiro, de-
verá comprovar ser portador do visto pertinente (original e cópia); 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) três exemplares do "curriculum vitae",
abrangendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de cursos
de especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em instituição
estrangeira com reconhecimento ou revalidação por universidade pú-
blica); b) experiência docente; c) experiência científica, técnica ou
artística; d) experiência em administração acadêmica; e) publicações;
f) distinção obtida em reconhecimento de atividade intelectual re-
levante; VI) documentos comprobatórios do "curriculum vitae" apre-
sentados em via única; VII) declaração 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
(trinta) dias a partir da contratação do candidato, a apresentação do
protocolo do pedido de transformação do visto temporário em per-
manente, 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. 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 nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo con-
siderado 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.

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

4. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser con-
tratados como professor substituto servidores da administração direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de
magistério de que trata a Lei nº 12.772/2012, observada a com-
patibilidade de horários e de cargos.

4.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei nº 8.745/1993 poderão ser novamente contratados,
desde que já tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do en-
cerramento do contrato anterior.

5. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s)
seletivo(s) constante(s) deste edital, em regime de 20 (vinte) horas
semanais, segundo a Lei n° 8.745/1993.

6. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador
do título de Graduação será de R$ 2.236,29 (dois mil duzentos e trinta e
seis reais e vinte e nove centavos). Caso o candidato aprovado possua título
de Especialista, a remuneração será de R$ 2.408,18 (dois mil quatrocentos
e oito reais e dezoito centavos); título de Mestre, será de R$ 2.768,02 (dois
mil setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos) e título de Doutor,
será de R$ 3.305,07 (três mil trezentos e cinco reais e sete centavos).

7. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário, naquilo que
couber; dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes; da Lei nº 8.745/1993 e da Orientação Nor-
mativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compro-
misso tácito por parte do candidato de aceitar as condições esta-
belecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos
atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

FACULDADE DE MEDICINA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO No- 8/2017

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 08/08/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Aquisição de equipamentos médicos e outros Total de Itens Li-
citados: 00044 Novo Edital: 17/08/2017 das 08h00 às 11h30 e
de13h00 às 16h30. Endereço: Av Alfredo Balena, 190 - Funcionarios
Santa Efigênia - BELO HORIZONTE - MG. Entrega das Propostas:
a partir de 17/08/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 29/08/2017, às 09h00 no site www.com-
p r a s n e t . g o v. b r.

ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeira

(SIDEC - 16/08/2017) 153289-15229-2017NE080006

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Atas SRP - Pregão eletrônico N° 32/2016 Contratante:
HC/UFMG CNPJ 17.217.985/0034-72 Objeto: Aquisição parcelada
de insumos do equipamento de esterilização Sterrad. Vigência:
17/08/2017 a 16/08/2018 Total de empresas contratadas: 02 Fonte:
Sitio www.comprasgovernamentais.gov.br Ata SRP 244/17 - Con-
tratado: Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Pro-
dutos Para Saúde Ltda CNPJ: 54.516.661/0027-32 Valor R$
2.673.712,50 Ata SRP 245/17 - Contratado: Biohosp Produtos Hos-
pitalares Ltda CNPJ: 18.269.125/0001-87 Valor R$ 30.400,00

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE No- 1/2017

Item adjudicado a empresa Bruno Henrique Ribeiro cnpj
15.602.098/0001-24, por ter apresentado melhor proposta.A analise
da documentacao foi realizada e estava de acordo com os proce-
dimentos da licitacao. Valor adjudicado R$ 985,00 mensais.

ANTONIO FLAVIO DE CARVALHO ALCANTARA
Diretor

(SIDEC - 16/08/2017) 153292-15229-2017NE800026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 52201/2017 UASG 158515

Nº Processo: 23204008372201740. Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para fornecimento de Material de Consumo Material
laboratorial e para cerca zootécnica, para atendimento dos cursos
agrários, do Instituto de Biodiversidade e Florestas, Universidade
Federal do Oeste do Pará - Ufopa, tipo menor preço por item, de
acordo com as seguintes especificações técnicas e valores estimados
no Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00101. Edital:
17/08/2017 de 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida Mendonça Fur-
tado, Nº 2946 Fátima - SANTAREM - PA ou www.comprasgover-
namentais.gov.br/edital/158515-05-52201-2017. Entrega das Propos-
tas: a partir de 17/08/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 31/08/2017 às 09h00 no site www.compras-
n e t . g o v. b r.

GEANY CLEIDE CARVALHO MARTINS
Pró-Reitora de Administração

(SIDEC - 16/08/2017) 158515-26441-2017NE801696

E D I TA L
PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS PARA

PROFESSOR SUBSTITUTO DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE
DO PARÁ (UFOPA), no uso de suas atribuições conferidas pelo
Decreto Presidencial de 28 de março de 2014, publicado no Diário
Oficial da União em 31 de março de 2014, Seção 2, pág. 1; na forma
do que dispõe a Lei nº 8.745/1993 com as modificações introduzidas
pela Lei nº 12.425/2011; Lei nº 12.772/2012; Decreto nº 7.585/2011,
considerando o Decreto nº 6.944/2009 e a Resolução nº 24/2013/Con-
sun, considerando ainda o princípio da economicidade, eficiência e
publicidade, torna público os extratos dos Processos Seletivos Sim-
plificados para Professor Substituto do Magistério Superior, de acordo
com as informações abaixo:

Edital PSS/Ufopa nº 44 de 10/08/2017 Oferta 01 (uma) vaga
para o Tema Silvicultura, com regime de trabalho de 40 horas se-
manais para o Campus de Santarém - Instituto de Biodiversidade e
Florestas.

Edital PSS/Ufopa nº 45 de 10/08/2017 Oferta 01 (uma) vaga
para o Tema Ensino de História, com regime de trabalho de 40 horas
semanais para o Campus de Santarém - Instituto de Ciências da
Educação.
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