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Área de Conhecimento: Ecologia Aquática
Edital: nº 86, de 29/01/2019, publicado no DOU de 01/02/2019
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Classificação:
1º lugar: Luciana Pena Mello Brandão
2º lugar: Rafaela Bastos Pereira
3º lugar: Marden Seabra Linares
Data de Homologação Interna: 01/04/2019

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 296, DE 2 DE MAIO DE 2019
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE

ES T R A N G E I R O

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o prazo abaixo especificado, serão recebidas as inscrições de candidatos ao
processo seletivo para preenchimento de vaga de PROFESSOR VISITANTE e/ou VISITANTE
ESTRANGEIRO, a ser lotado nesta Universidade, e destinada ao DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA DE ESTRUTURAS da ESCOLA DE ENGENHARIA. O processo seletivo será regido
por este Edital e pelo Edital de Condições Gerais para Realização de Seleção de Professor
Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89, publicado no Diário Oficial da União de
31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, disponibilizado no endereço eletrônico
https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA SELEÇÃO
1.1. É parte integrante do presente, o Edital de Condições Gerais para

Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89,
publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, de que o
candidato, ao se inscrever para o processo seletivo, declara ter conhecimento.

1.2. Os dados sobre vaga, tipos de prova, inscrições e prazo de validade desta
seleção estão especificados no quadro seguinte:

. Número de vagas 01 (uma)

. Área de conhecimen-
to

Comportamento de estruturas em situação de incêndio

. Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com dedicação
exclusiva.

. Titulação exigida Doutorado em Engenharia Civil

. Perfil do candidato Docente ou pesquisador com perfil inovador de nível interna-
cional, com histórico de contribuição acadêmico-científica na área
de comportamento de estruturas em situação de incêndio.

. Inscrições Tipo Por meio eletrônico, conforme estabele-
cido no Edital de Condições Gerais.

. Período de inscrição 30 (trinta) dias a partir da publicação
deste Edital.

. Endereço eletrônico
para realização da in-
scrição

https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_ex-
terna/

. Horário Da 0:00 hora do dia subsequente ao da
publicação deste Edital até as 23:59 horas
do 30o (trigésimo) dia.

. Contato Telefone: (31) 3409-1981
Correio eletrônico:

secdees@des.ufmg.br
. Endereço da página
eletrônica onde
serão encontrados a
tabela de pontuação
para análise do

www.pos.dees.ufmg.br

. curriculum vitae, o
programa da seleção,
quando couber, e o
"Plano de Trabalho
para o Professor

. Visitante", ao qual
deverá se referir o
plano individual de
trabalho do candida-
to.

. Forma de seleção Análise de curriculum vitae. Análise de plano individual de tra-
balho.

. Prazo para início da
realização da seleção

Máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do encerramento
das inscrições.

A data do início da seleção será divulgada na página
eletrônica www.pos.dees.ufmg.br

. Prazo de validade da
seleção

18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do Edital de
Homologação do resultado final, não prorrogáveis.

. Duração do contrato 1 (um) ano (brasileiro) ou 2 (dois) anos (estrangeiro), nos termos
do item 9 do Edital de Condições Gerais para Realização de
Seleção de Professor Visitante.

2. O presente Edital também está disponível em língua inglesa, ressaltando-se que, em
caso de divergência entre as versões do Edital em inglês e português, prevalecerá a versão
do Edital em português.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 297, DE 2 DE MAIO DE 2019
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE

ES T R A N G E I R O

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o prazo abaixo especificado, serão recebidas as inscrições de candidatos ao
processo seletivo para preenchimento de vaga de PROFESSOR VISITANTE e/ou
VISITANTE ESTRANGEIRO, a ser lotado nesta Universidade, e destinada ao
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS da FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS.
O processo seletivo será regido por este Edital e pelo Edital de Condições Gerais para
Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89,
publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77,
disponibilizado no endereço eletrônico https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA SELEÇÃO
1.1. É parte integrante do presente, o Edital de Condições Gerais para

Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89,
publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, de que
o candidato, ao se inscrever para o processo seletivo, declara ter conhecimento.

1.2. Os dados sobre vaga, tipos de prova, inscrições e prazo de validade
desta seleção estão especificados no quadro seguinte:

. Número de vagas 01 (uma)

. Área de conhecimen-
to

História do pensamento econômico

. Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com ded-
icação exclusiva.

. Titulação exigida Doutorado em Economia ou História ou Filosofia ou áreas
afins

. Perfil do candidato Docente ou pesquisador com trajetória acadêmica consolidada,
perfil inovador e experiência acadêmico-científica de destaque
na sua área de atuação.

. Inscrições Tipo Por meio eletrônico, conforme estabele-
cido no Edital de Condições Gerais.

. Período de inscrição 30 (trinta) dias a partir da publicação
deste Edital.

. Endereço eletrônico
para realização da
inscrição

h t t p s : / / a p l i c a t i v o s . u f m g . b r / s o l i c i t a c a o _ e x-
terna/

. Horário Da 0:00 hora do dia subsequente ao da
publicação deste Edital até as 23:59 ho-
ras do 30o (trigésimo) dia.

. Contato Telefone(s): (31) 3409-7070
Correio eletrônico:

decn@face.ufmg.br
. Endereço da página
eletrônica onde
serão encontrados a
tabela de pontuação
para análise do

concursos.face.ufmg.br/?dpto=2

. curriculum vitae, o
programa da
seleção, quando
couber, e o "Plano
de Trabalho para o
Professor

. Visitante", ao qual
deverá se referir o
plano individual de
trabalho do candida-
to.

. Forma de seleção Análise de curriculum vitae. Análise de plano individual de
trabalho.

. Prazo para início da
realização da sele-
ção

Máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do encer-
ramento das inscrições.

A data do início da seleção será divulgada na página
eletrônica concursos.face.ufmg.br/?dpto=2

. Prazo de validade da
seleção

18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do Edital
de Homologação do resultado final, não prorrogáveis.

. Duração do contrato 1 (um) ano (brasileiro) ou 2 (dois) anos (estrangeiro), nos
termos do item 9 do Edital de Condições Gerais para Re-
alização de Seleção de Professor Visitante

2. O presente Edital também está disponível em língua inglesa, ressaltando-se que, em
caso de divergência entre as versões do Edital em inglês e português, prevalecerá a
versão do Edital em português.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2019 - UASG 153265

Número do Contrato: 1/2014.
Nº Processo: 23072030678201300.
DISPENSA Nº 2/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ
Contratado: 18720938000141. Contratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -
PESQUISA. Objeto: Prorrogação do prazo para a conclusão do Projeto, bem como alteração
de seu valor em razao de acrescimos (R$ 17.621,95) e supressoes (R$ 79.188,94) dos
quantitativos inicialmente ajustados. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência:
04/07/2019 a 14/08/2019. Valor Total: R$61.566,99. Fonte: 8100000000 - 2018NE800014.
Data de Assinatura: 29/04/2019.

(SICON - 02/05/2019) 153265-15229-2019NE800001

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E JARDIM BOTÂNICO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2019 - UASG 153264

Nº Processo: 23072005396201951 . Objeto: Contratação da Fundação de Desenvolvimento
da Pesquisa- FUNDEP, com a finalidade de dar apoio ao Projeto de extensão: "Atividades
Extensionistas e os Acervos do MHNJB: Conservação, Exposição e Educação". Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Para atender ás necessidades Administrativas Declaração de Dispensa em
02/05/2019. PEDRO PAULO PEREIRA PINTO. Chefe de Setor. Ratificação em 02/05/2019.
ANTONIO GILBERTO COSTA. Diretor. Valor Global: R$ 810.810,81. CNPJ CONTRATADA :
18.720.938/0001-41 FUNDACAODE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

(SIDEC - 02/05/2019) 153254-15229-2019NE800421

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 35, DE 2 DE MAIO DE 2019
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A PRÓ-REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - Ufopa, no
uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 241, de 10 de abril de 2018, publicada
no Diário Oficial nº 70, de 12 de abril de 2018, e pela delegação de competência que lhe
concede a Portaria nº 701, de 22 de novembro de 2018, torna público o edital de
homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS), regido pelo Edital
nº 20, de 20 de março de 2019, publicado no DOU nº 55, Seção 3, página 65, em 21 de
março de 2019, para preenchimento de 01 (uma) vaga de Professor Substituto do
Magistério Superior, em regime de 40 (quarenta) ao Instituto de Engenharia e Geociências
- I EG :
Tema: Geomorfologia, Sistema Terra, Geologia do Quaternário, Pedologia
Nome/Nota Final/Colocação
Não houve candidato aprovado.

FABRICIANA VIEIRA GUIMARÃES
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