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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE PENALIDADE

No uso da competência que lhe foi delegada pelo Magnifico Reitor, conforme
portaria nº 113 de 08/01/2018, publicada no DOU de 12/01/2018 resolve:

Notificar os senhores BRENO CARDOSO DE BASTOS GARCIA, CPF: 012.971.346-
56, e HENRIQUE RIBEIRO DE BARROS CARDOSO, CPF: 044.587.636-01, dirigentes da
empresa ACESSO TELECOM LTDA, CNPJ: 10.539.098/0001-03, em decorrência do não
recolhimento de GRU no valor de R$ 2.713,91, relativa à penalidade aplicada em virtude da
não entrega dos objetos do empenho 2020ne801156, oriundo da Dispensa de Licitação nº
157/2020, processo nº 23070.027017/2020-38, comunicamos o encaminhamento do débito
para inscrição na dívida ativa da União e inclusão no CADIN. Fica concedido, desde já,
PRAZO de 5 dias úteis, a partir desta publicação, para apresentar DEFESA, para isso entre
em contato com o Departamento da Compras da UFG através do e-mail
ccont.dcom@ufg.br.

ROBSON MAIA GERALDINE
Pró-Reitor de Administração e Finanças

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO

PI 36/2021. Processo nº 23422.11686/2021-49 Partes: Universidade Federal da Integração
Latino-Americana - UNILA, CNPJ: 11.806.275/0001-33 e Observatório Social do Brasil - Foz
do Iguaçu/PR, CNPJ:11.210.703/0001-60. Resumo do Objeto:. Valor: Realizar atividades em
conjunto visando a melhoria contínua da gestão pública do município. O presente
instrumento não implica no repasse de recursos financeiros entre os Partícipes. Fica desde
já estabelecido que caso algum projeto ou programa decorrente do presente instrumento
necessite do repasse de recursos entre os Partícipes, este só poderá ser efetuado através
da celebração de convênio ou instrumento específico. Vigência: 02 anos, a partir da data
de sua assinatura. Data da Assinatura: 18/08/2021. Assinaram: pela UNILA Gleisson Alisson
Pereira de Brito - Reitor e pelo o Observatório: Danilo Vendruscolo - Presidente

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO INTERNACIONAL nº 37/2021. Processo nº 23422.005836/2021-83 Partes:
Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA, CNPJ: 11.806.275/0001-33 e
o MESCYT - Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia da República Dominicana, RNC
401505657. Resumo do Objeto: Estabelecer o regime de compromissos para a cooperação
mútua em incentivar a matrícula de jovens dominicanos em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, por meio do fornecimento de bolsas de auxílios por parte do M ES C Y T
diretamente a esses alunos. . Valor: não incorre na transferência de valores entre as
partes. Vigência: de 01/09/2021 a 01/09/2024. Data da Assinatura: 20 de julho de 2021.
Assinaram: pela UNILA Gleisson Alisson Pereira de Brito - Reitor e pelo MESCYT Franklin
Garcia Fermín - Ministro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - UASG 158658

Nº Processo: 23422008642202178. Objeto: Aquisição de gases especiais, incluindo a cessão
em comodato dos cilindros necessários. . Total de Itens Licitados: 16. Edital: 23/08/2021
das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Av. Silvio Americo Sasdelli, 1.842, Ed.
Lorivo, Sala 305, Vila a - Foz do Iguaçu/PR ou https://www.gov.br/compras/edital/158658-
5-00014-2021. Entrega das Propostas: a partir de 23/08/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/09/2021 às 09h01 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

VAGNER MIYAMURA
Pró-reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura

(SIASGnet - 20/08/2021) 158658-26267-2021NE999999

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2021 - UASG 153030

Nº Processo: 23088022164202111 . Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados
pela Administração Pública (Banco de Preços), conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa:
Inexigibilidade de Licitação Declaração de Inexigibilidade em 16/08/2021. RERO MARQUES
RUBINGER. Ordenador de Despesas. Ratificação em 19/08/2021. ANTONIO CARLOS
ANCELOTTI JUNIOR. Vice-reitor. Valor Global: R$ 19.750,00. CNPJ CONTRATADA :
07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA.

(SIDEC - 20/08/2021) 153030-15249-2021NE800072

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021 - UASG 153030

Nº Processo: 23088002217202170. Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação serviços de lançamento de Cabeamento Estruturado com fornecimento de
material e mão de obra para execução do projeto de rede lógica dos Laboratórios
Didáticos (Bloco K) da Unifei/Itajubá, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 23/08/2021
das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Bps, Nr. 1303, Pinheirinho - Itajubá/MG ou
https://www.gov.br/compras/edital/153030-5-00039-2021. Entrega das Propostas: a
partir de 23/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
02/09/2021 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital
disponível nos sítios: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.unifei.edu.br, link
licitações - Campus Itajubá..

SERGIO MIRANDA DA SILVA
Pregoeiro

(SIASGnet - 19/08/2021) 153030-15249-2021NE800072

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2021 - UASG 153032 - UFLA

Nº Processo: 23090.017152/2021-18.

Pregão Nº 18/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS.

Contratado: 00.810.852/0001-44 - OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA. Objeto:

Contratação de empresa especializada para realizar os serviços continuados de coleta,

transporte, tratamento e disposição final de resíduos químicos, sólidos e líquidos,

gerados nas dependências da universidade federal de lavras.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 17/08/2021 a 17/08/2022.

Valor Total: R$ 67.860,00. Data de Assinatura: 17/08/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 20/08/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2021 - UASG 153032 - UFLA

Nº Processo: 23090.014536/2021-89.

Inexigibilidade Nº 1/2021. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS.

Contratado: 76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC.

Objeto: Celebração de contrato de prestação de serviços de manutenção do sistema

integrado de bibliotecas - pergamum.

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 17/08/2021 a 17/08/2022.

Valor Total: R$ 13.353,12. Data de Assinatura: 17/08/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 20/08/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO Nº 28/2019-UFLA
Processo: 23090.018179/2021-28. Signatários: Universidade Federal de Lavras, CNPJ
22.078.679/0001-74; Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural, CNPJ
07.905.127/0001-07. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência pelo período de doze meses
e reajustar o valor contratual para o novo período. Valor: R$ 158.858,88. Fundamento
Legal: Leis nº 8.666/93 e 6.120/74. Vigência: 29/7/2021 a 29/7/2022. Assinatura:
29/7/2021.

EDITAL Nº 61, DE 19 DE AGOSTO DE 2021

O Reitor da Universidade Federal de Lavras no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com o art. 39 do Decreto nº 9.739/2019 e o art. 43 da Resolução CUNI nº
006/2018, homologa o resultado do concurso público para Professor Auxiliar, nível 1 da Carreira de Magistério Superior, realizado conforme Edital PRGDP 148/2019:

Área: Medicina de Família e Comunidade

. Nº de Inscrição Nome Prova Escrita Prova Didática Prova de Defesa de
Plano de

Trabalho

Prova de Títulos Nota Final

. 1481900119 Rodrigo Rezende Reis Sepini 71,2 72,2 76,4 46,9 266,7

JOÃO CHRYSOSTOMO DE RESENDE JUNIOR

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021 - UASG 153282

Nº Processo: 23072219240202171. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha
da proposta mais vantajosa para a e Aquisição de reator UASB e filtro FBA conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. . Total de
Itens Licitados: 2. Edital: 23/08/2021 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
Endereço: Av Antonio Carlos, 6627 - Pampulha, - Belo Horizonte/MG ou
https://www.gov.br/compras/edital/153282-5-00003-2021. Entrega das Propostas: a
partir de 23/08/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
02/09/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ROSIMAR CRISTOVAM MATIAS
Compradora

(SIASGnet - 20/08/2021) 153282-15229-2021NE800333

EDITAL Nº 1.299, DE 19 DE AGOSTO DE 2021
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1.073, DE 07/07/2021

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, em conformidade com a Lei nº 8.112/1990 e com o disposto na Lei
nº 12.772/2012 e suas alterações, resolve RETIFICAR, em parte, o Edital nº 1073, de
07/07/2021, publicado no DOU de 12/07/2021, Seção 3, páginas 58 a 62, referente ao
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento efetivo de vaga da Carreira de
Magistério Superior, na Classe A, com a denominação de PROFESSOR ADJUNTO A, Nível 01,
lotada nesta Universidade e destinada ao DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS da
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, na área de conhecimento: Contabilidade Financeira
e Controladoria, nos seguintes termos:

Onde se lê:
" Tabela de Pontuação da Prova de Títulos
[...]

. Quesito: EXPERIÊNCIA DOCENTE

. Experiência de mais de 2 (dois) anos em Docência no Magistério Superior 20 20

. Experiência de até 2 (dois) anos em Docência no Magistério Superior 10 19

. Experiência em docência na Pós-Graduação Stricto Sensu 5 5

. Pontuação limite do quesito 20

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
natalia-santos
Realce

natalia-santos
Realce

natalia-santos
Realce

natalia-santos
Realce
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. Quesito: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA ÁREA

. Artigos publicados em periódicos classificados no Qualis/CAPES no extrato A,
por artigo

6
20

.

Artigos publicados em periódicos classificados no Qualis/CAPES no extrato B1
e B2, por artigo

3

. Artigos publicados em periódicos classificados no Qualis/CAPES no extrato B3,
B4 e B5, por artigo

2

. Artigos publicados em periódicos classificados no Qualis/CAPES no extrato C,
por artigo

1

. Artigos publicados em Anais de Congressos Científicos e/ou Periódicos não
classificados no Qualis/CAPES, por artigo

3

. Livros e capítulos de livros 3 5

. Pontuação limite do quesito 30

[...] "
Leia-se:
" Tabela de Pontuação da Prova de Títulos

. Quesito: EXPERIÊNCIA DOCENTE

. Experiência de mais de 2 (dois) anos em Docência no Magistério Superior 20 20

. Experiência de até 2 (dois) anos em Docência no Magistério Superior 10 10

. Experiência em docência na Pós-Graduação Stricto Sensu 5 5

. Pontuação limite do quesito 20

. Quesito: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA ÁREA

. Artigos publicados em periódicos classificados no Qualis/CAPES no extrato A,
por artigo

6
25

.

Artigos publicados em periódicos classificados no Qualis/CAPES no extrato B1
e B2, por artigo

3

. Artigos publicados em periódicos classificados no Qualis/CAPES no extrato B3,
B4 e B5, por artigo

2

. Artigos publicados em periódicos classificados no Qualis/CAPES no extrato C,
por artigo

1

. Artigos publicados em Anais de Congressos Científicos e/ou Periódicos não
classificados no Qualis/CAPES, por artigo

3

. Livros e capítulos de livros 3 5

. Pontuação limite do quesito 30

[...] "

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Proc. 23072.241481/2020-15 - Convênio que entre si celebram a Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº 17.217.985/0001-04, e a Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, CNPJ nº 17.138.140/0001-23. Objeto:
Constitui objeto do presente Convênio a cooperação entre as partícipes, UFMG/EV e
EPAMIG visando a execução do projeto de pesquisa "Desempenho, emissão de gases
de efeito estufa, consumo e digestibilidade de novilhas girolando ¾ em pastagens
adubadas com quatro níveis de nitrogênio nos períodos da seca e chuva". A pesquisa
trará conhecimento e transferência de tecnologia dentro das áreas de abrangência das
instituições de acordo com o plano de trabalho anexo, além do fortalecimento dos
programas estaduais de pesquisa da EPAMIG e dos programas de graduação e pós-
graduação (mestrado e doutorado), ministrados pela UFMG/EV. Início de vigência:
20/08/2021. Fim de Vigência: 20/08/2026. Nome e cargos dos signatários: Prof.ª Sandra
Regina Goulart Almeida - Reitora da UFMG, Nilda de Fátima Ferreira Soares -
Presidente da EPAMIG. Data de assinatura: 20/08/2021.

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 1.296, DE 19 DE AGOSTO DE 2021

RETOMADA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE
CARGO DO MAGISTÉRIO SUPERIOR REGIDO PELO EDITAL Nº 709/2019

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, com base na Constituição da República Federativa do
Brasil, na Lei 8.112/90 e suas alterações, na Lei 12.772/2012 e suas alterações, no
Decreto 7.485/2011 e suas alterações, no limite autorizado para o quadro docente da
UFMG conforme Portaria Interministerial 197/2020, nos termos do Decreto 9.739/2019
e suas alterações, na Resolução Complementar 02/2013 do Conselho Universitário, e
considerando as medidas de prevenção e de enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), notadamente, a Lei Nº
13.979/2020, a Instrução Normativa do Ministério da Economia nº 19, de 12 de março
de 2020, do Ministério da Economia, alterada pelas IN nº 20/2020, IN nº 21/2020 e
IN nº 27/2020, o Protocolo de Biossegurança, Adequação do Espaço Físico e
Monitoramento da COVID-19 da UFMG e o Plano para o retorno presencial de
atividades não adaptáveis ao modo remoto da UFMG, torna pública a retomada do
Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital nº 709, de 23 de outubro de
2019, publicado no DOU em 29 de outubro de 2019, retificado pelo Edital nº 745, de
06 de novembro de 2019, publicado no DOU em 12 de novembro de 2019 e suspenso
pela Portaria nº 1952, de 23 de março de 2020, publicada no DOU em 27 de março
de 2020, o qual passa a ser regido de acordo com os dispositivos a seguir, naquilo que
dispõem, mantendo-se as demais regras editalícias não conflitantes.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Todas as informações relativas ao presente concurso estarão disponíveis

no sítio eletrônico do Instituto de Ciências Biológicas:
https://www.icb.ufmg.br/institucional/legislacao-editais/publico-interno-2

1.2. Os contatos pertinentes ao concurso serão realizados por meio do
correio eletrônico concursos@icb.ufmg.br

1.3. O concurso será realizado inteiramente na modalidade a distância. As
Provas e as sessões públicas do concurso serão realizadas de modo remoto, por meio
de videoconferência.

1.4. As videoconferências serão realizadas através da plataforma Microsoft
Teams.

1.5. Não será realizada prova escrita de caráter eliminatório.
1.6. O concurso incluirá os seguintes tipos de provas: Prova Didática,

Arguição de Memorial e Julgamento de Títulos.
1.7. Os documentos comprobatórios do curriculum vitae", numerados e

ordenados, preferencialmente, na mesma sequência apresentada no curriculum vitae,
deverão ser enviados, no formato PDF, para o endereço eletrônico
dmic.concursos@gmail.com, em até quinze dias após a publicação deste Edital.

1.7.1. Os documentos comprobatórios devem estar agrupados em um único
arquivo PDF de até 20 MB ou distribuídos em até três arquivos.

1.7.2. O recebimento dos documentos comprobatórios será confirmado por
meio de mensagem eletrônica ao candidato, em até 1 (um) dia útil.

1.7.3. A UFMG reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, a
apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas dos documentos
comprobatórios, pessoalmente ou por envio postal.

1.8. O manuscrito do Memorial, elaborado conforme orientações expressas
no item 7.7. do Edital 709/2019, deverá ser enviado, no formato PDF, para o endereço
eletrônico dmic.concursos@gmail.com, em até quinze dias após a publicação deste
Ed i t a l .

2. DO INÍCIO DO CONCURSO
2.1. O período de realização do concurso será de 30 (trinta) a 90 (noventa)

dias a partir da publicação deste Edital.
2.2. Todos os atos praticados após o encerramento das inscrições estão

cancelados. Nova Comissão Avaliadora será constituída, podendo ser mantidos parcial
ou integralmente os membros da Comissão original, sendo reiniciados todos os
procedimentos previstos para a realização do Concurso.

2.3. Os candidatos serão convocados para realização das provas,
pessoalmente e por meio de publicação de Edital na página eletrônica informada no
subitem 1.1 deste Edital, com antecedência de 15 dias.

2.3.1. Considera-se convocação pessoal a que for encaminhada ao endereço
eletrônico informado pelo candidato no ato da inscrição, eximindo-se a UFMG de
quaisquer responsabilidades por convocação não recebida por quaisquer motivos de
ordem técnica relativos a computadores, falhas de comunicação, desconexão,
congestionamento de linhas de comunicação, procedimento indevido, bem como por
outros fatos que impossibilitem o recebimento da convocação.

2.4. Fica vedada a inclusão de novos documentos pelos candidatos inscritos,
exceto os documentos informados nos itens 1.8 e 1.7 deste Edital.

2.5. O Concurso será iniciado mediante sessão pública de instalação da
Comissão Examinadora, presidida pelo Chefe do Departamento ou autoridade
pertinente, em formato de videoconferência a ser transmitida por meio da plataforma
informada no subitem 1.4 deste edital.

2.6. Será fornecido o endereço da sala virtual e chave de acesso eletrônico,
se for o caso, para a participação dos candidatos convocados.

2.7. A Comissão Examinadora poderá contar com pessoal de apoio
operacional do concurso designado pela Chefia do Departamento e/ou Direção da
Unidade.

2.8. O candidato é responsável pela adequada infraestrutura de
equipamentos, de softwares e de rede para seu acesso à plataforma de
videoconferência.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA
3.1. Este concurso observará, em todas as suas fases, o Protocolo de

Biossegurança, Adequação do Espaço Físico e Monitoramento da COVID-19 da UFMG e
o Plano para o retorno presencial de atividades não adaptáveis ao modo remoto da
UFMG, estabelecidos pelo Comitê Permanente de Enfrentamento do Novo Coronavírus
da UFMG (disponíveis na página eletrônica https://ufmg.br/coronavirus), e os planos e
protocolos de biossegurança estabelecidos pelo Comitê Local da unidade acadêmica
responsável pelo concurso.

3.2. Na hipótese de realização de provas e de sessões presenciais deste
concurso, considerando as medidas de proteção à transmissão do COVID-19 adotadas
pela UFMG, serão divulgadas as medidas de proteção às quais os candidatos deverão
atender, por meio de Protocolo de Biossegurança Complementar que estará disponível
no endereço eletrônico informado no item 1.1 deste Edital e que será encaminhado ao
candidato.

4. DAS PROVAS
4.1. Da Prova Didática
4.1.1. A Prova Didática consistirá em aula sobre ponto contido em lista

organizada pela Comissão Examinadora, com base no programa do Concurso, a ser
sorteado pelo menos vinte e quatro horas antes do início da prova, à qual se seguirá
uma arguição oral pela referida Comissão.

4.1.2. A ordem de sorteio dos pontos e da Prova Didática será realizada na
sessão de abertura do Concurso, e a data e o horário de cada sorteio serão
informados pessoalmente aos candidatos e divulgados no sítio eletrônico do
Concurso.

4.1.3. O sorteio do ponto será feito por meio de videoconferência da qual
participarão a banca do Concurso e o candidato, na plataforma informada no subitem
1.4 deste Edital, sendo facultada a participação dos demais candidatos.

4.1.4. A prova didática será realizada por meio de videoconferência, em
plataforma digital informada no subitem 1.4 deste Edital, seguindo instruções
operacionais para a realização da prova definidas pela Comissão Examinadora.

4.1.5. O candidato será informado, pelo menos, 60 (sessenta) minutos antes
do início da Prova Didática, do endereço da sala virtual para realização da prova e da
chave de acesso, se for o caso.

4.1.6. Os membros da Comissão Examinadora deverão desligar os
microfones enquanto o candidato estiver se apresentando, habilitando-os quando do
término da apresentação e início das arguições.

4.1.7. O candidato poderá utilizar o recurso de compartilhamento de tela
caso opte pela utilização, durante sua aula, de recursos audiovisuais.

4.1.8. Na Prova Didática serão garantidos ao candidato cinquenta minutos
para a exposição do tema.

4.1.9. Após a exposição oral do tema, a Comissão Examinadora arguirá o
candidato pelo tempo estabelecido no cronograma.

4.1.10. O descumprimento do prazo previsto neste Edital para a exposição
do tema e para a arguição oral não acarretará, por si só, a anulação da Prova nem
a desclassificação do candidato.

4.1.11. A prova didática será gravada por meio da plataforma de realização
da videoconferência.

4.1.12. Caso ocorram falhas na transmissão do candidato, a prova será
interrompida por no máximo 5 minutos; a partir desse período a prova será
considerada concluída.

4.1.13. Caso ocorram falhas na transmissão dos membros da Comissão
Avaliadora, a prova será interrompida, devendo ser reiniciada com contagem de tempo
restante. O candidato deverá permanecer conectado perante câmara e áudio ligados
durante todo o tempo da interrupção. A critério da Comissão Examinadora, caso a
interrupção ultrapasse 60 minutos, a prova poderá ser cancelada e marcada nova
prova, para outra data e horário, podendo ser exigido o sorteio de novo ponto.

4.1.14. A Comissão Examinadora avaliará, na Prova Didática, tanto o domínio
pelo candidato do tema sorteado quanto sua capacidade de organização e exposição
de ideias, no espaço de tempo garantido, segundo critérios definidos pela própria
Comissão Examinadora.

4.2. Da Prova de Arguição de Memorial
4.2.1. A prova de Arguição de Memorial será realizada por meio de

videoconferência em plataforma digital informada no subitem 1.4 deste Edital. A data
e horário da realização das provas constará do Cronograma do Concurso, e serão
definidos na Sessão de Abertura do Concurso. O Cronograma estará divulgado no sítio
eletrônico do Concurso, informado no subitem 1.1.

4.2.2. O candidato será informado do endereço da sala virtual, da chave de
acesso, se for o caso, e demais instruções operacionais para a realização da Prova de
Arguição de Memorial, pelo menos, 60 (sessenta) minutos antes do início da prova.

4.2.3. Os membros da Comissão Examinadora deverão desligar os
microfones enquanto o candidato estiver se apresentando, habilitando-os quando do
término da apresentação e início das arguições.

4.2.4. A prova será gravada por meio da plataforma de realização da
videoconferência.

4.2.5. Caso ocorram falhas na transmissão do candidato, a prova será
interrompida por no máximo 5 (cinco) minutos, a partir desse período a prova será
considerada concluída.
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