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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Proc.: 23070.015566/2018-45 - PE 119/2018. Objeto: combustíveis. Registrador:
Universidade Federal de Goiás, CNPJ: 015676010001-43; Ata nº 01/2019 - Comercial
Maggioni de Combustiveis LTDA, CNPJ: 37.396.447/0001-31 (Itens: 1 a 4, valor total de R$
1.212.000,00). Valor Global R$ 1.212.000,00. Vigência: 365 dias a contar de sua assinatura
em 05/02/2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 23088.001413/2019-11 - Contrato celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ITAJUBÁ, CNPJ/MF: 21.040.001/0001-30 e a FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO DE ITAJUBÁ, CNPJ/MF: 00.662.065/0001-00. Objeto: Autorização
por parte da Contratada, da participação de seus servidores na execução do projeto de
P&D intitulado "Desenvolvimento de Metodologia Teórica e Prática para Aperfeiçoamento
do Processo de Fiscalização da Distribuição de Energia Elétrica". Vigência: 12 (doze) meses,
a partir da data de sua assinatura. Data da assinatura: 05 de fevereiro de 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 91, DE 31 DE JANEIRO DE 2019

PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO

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 TEORIA
E GESTÃO DA INFORMAÇÃO da ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO. 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 conhecimento Ciência da Informação

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

. Titulação exigida Doutorado em Ciência da Informação ou Ciências Sociais ou Educação ou áreas
afins.

. Perfil do candidato Docente ou pesquisador com perfil inovador e experiência acadêmico-científica de
destaque na sua área de atuação. Capacidade de criar e adaptar metodologias e
técnicas de pesquisa social vinculadas aos projetos de investigação desenvolvidos no
âmbito do Laboratório de Culturas e humanidades Digitais.

. Inscrições Tipo Por meio eletrônico, conforme estabelecido no Edital
de Condições Gerais.

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

. Endereço eletrônico para
realização da inscrição

https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/

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

. Contato Telefone(s): (31) 3409-5235 Correio eletrônico:
dtgi@eci.ufmg.br

. Endereço da página
eletrônica onde serão
encontrados a tabela de
pontuação para análise do

www.eci.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 candidato.

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

. 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.eci.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 92, DE 31 DE JANEIRO DE 2019
PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO

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
FILOSOFIA da FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 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 conhecimento Ensino e metodologia de pesquisa em Filosofia

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

. Titulação exigida Doutorado em Filosofia

. Perfil do candidato Docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área de atuação,
com histórico de contribuições à reflexão sobre o ensino superior ou de
proposição de inovações no ensino de graduação. O candidato deve apresentar
expertise em: (a) formação de estudantes de graduação no tocante a
metodologias de pesquisa em filosofia; (b) inovação didática e

. pedagógica no ensino de filosofia, visando os níveis médio e superior, tanto nas
práticas expositivas e dialógicas tradicionais, quanto na utilização dos novos
recursos digitais, audiovisuais e interativos; (c) integração entre momentos de
formação de estudantes de licenciatura e a prática de estágio nas escolas ensino
médio; (d) proficiência em língua portuguesa.

. Inscrições Tipo Por meio eletrônico, conforme estabelecido no
Edital de Condições Gerais.

. Período de inscrição 30 (trinta) dias a partir da publicação deste
Ed i t a l .

. Endereço eletrônico para
realização da inscrição

https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/

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

. Contato Telefone(s): (31) 3409-5025 Correio eletrônico:
fil@fafich.ufmg.br

. Endereço da página
eletrônica onde serão
encontrados a tabela de
pontuação para análise do
curriculum vitae, o

https://filosofia.fafich.ufmg.br/departamento/

. 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 candidato.

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

. 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
https://filosofia.fafich.ufmg.br/departamento/

. 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 93, DE 31 DE JANEIRO DE 2019
PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO

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 PSICOLOGIA da FACULDADE DE
FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS. 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 conhecimento Estudos Queer/LGBTI - gênero e sexualidades
. Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva.
. Titulação exigida Doutorado em Ciências Humanas ou Sociais ou Educação ou Letras ou Psicologia ou

Filosofia ou áreas afins.
. Perfil do candidato Docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área de atuação.

Formação com foco nos estudos queer/LGBTI. Práticas de pesquisa/extensão e ensino no
campo de estudos queer/LGBTI. Experiências internacionais e/ou nacionais no campo da
produção acadêmica e do ativismo LGBTI/Queer. Produção científica no campo
LG BT I / Q u e e r .

. Inscrições Tipo Por meio eletrônico, conforme estabelecido no Edital
de Condições Gerais.

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

. Endereço eletrônico para
realização da inscrição

https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/

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

. Contato Telefone(s): (31) 3409-5027 Correio eletrônico:
dpsi@fafich.ufmg.br e nuh@fafich.ufmg.br

. Endereço da página
eletrônica onde serão
encontrados a tabela de
pontuação para análise do
curriculum vitae, o

www.fafich.ufmg.br/psi

. 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 candidato.

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

. 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.fafich.ufmg.br/psi

. 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
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