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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2019 - UASG 150123

Nº Processo: 23069162034201916.
DISPENSA Nº 110/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE -.CNPJ
Contratado: 03438229000109. Contratado : FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE -APOIO
INSTITUCIONAL A UFF. Objeto: Apoio ao Projeto Curso de Especialização em Dentisitica.
Custo operacional R$23.807,52Coordenador Glauco Botelho Dos Santos Siape 4324532
Fiscal Jose Guilherme Antunes Guimaraes Siape 310759. Fundamento Legal: Art. 54 § 2º da
Lei 8666/93 .Vigência: 17/12/2019 a 31/03/2021. Valor Total: R$237.600,00. Fonte:
8250158523 - 2019NE800332. Data de Assinatura: 17/12/2019.

(SICON - 28/01/2020) 150123-15227-2020NE000002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2019 - UASG 150123

Nº Processo: 23069162423201941.
DISPENSA Nº 117/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE -.CNPJ
Contratado: 03438229000109. Contratado : FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE -APOIO
INSTITUCIONAL A UFF. Objeto: Apoio ao Projeto Doutorado Interinstitucional PPGSD-UFF e
UERR. Custo Operacional R$ 182.135,25. Coordenador: Wilson Madeira Filho SIAPE
2291088. Fiscal: Eduardo de Alvarenga Tavares SIAPE 6748283. Fundamento Legal: Art. 54,
§2º da Lei 8.666/93 .Vigência: 06/01/2020 a 31/08/2024. Valor Total: R$1.815.000,00.
Fonte: 8250158355 - 2019NE800344. Data de Assinatura: 06/01/2020.

(SICON - 28/01/2020) 150123-15227-2019NE000003
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2020 - UASG 150182

Nº Processo: 23069150366202091.
PREGÃO SRP Nº 78/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE -.CNPJ
Contratado: 34004978000143. Contratado : EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS -S I LV A
LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada em transporte rodoviário local de
materiais e equipamentos para nova Sede do Instituto de Biologia (Campus Gragoatá).
Fundamento Legal: Lei 10510/02, Decretos 3555/2000, 9507/18, 10024/19, 3931/01,
subsidiada pela Lei 8666/93 e IN SEGES/MP 05/2017 . Vigência: 27/01/2020 a 27/01/2021.
Valor Total: R$54.978,00. Fonte: 8188000000 - 2019NE804247. Data de Assinatura:
27/01/2020.

(SICON - 28/01/2020)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 150182

Número do Contrato: 18/2019.
Nº Processo: 23069020160201813.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário.
RDC PRESENCIAL Nº 2/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE -.CNPJ
Contratado: 05379371000140. Contratado : SINTRA CONSTRUCOES
EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS E TECNO. Objeto: Readequação da planilha inicial de
execução da obra, visando melhor atender às necessidades técnicas do projeto contratado
e decréscimo no valor do contrato em R$55,80 (cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)
conforme justificativas da fiscalização. Fundamento Legal: Artigo 65, inciso I, alíneas "a" e
"b" e §1º da Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores . Valor Total: R$55,80.
Fonte: 8108000000 - 2019NE801099. Data de Assinatura: 17/01/2020.

(SICON - 28/01/2020) 150182-15227-2020NE800237

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/2020 - UASG 153052

Nº Processo: 23070021008201908.
PREGÃO SISPP Nº 87/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS -.CNPJ
Contratado: 01568077000125. Contratado : STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA -.Objeto:
Prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos dos
serviços de saúde dos grupos A (biológicos), B (químicos) e E (perfuradores). Fundamento
Legal: Lei n.º 8.666/93 . Vigência: 29/01/2020 a 28/01/2021. Valor Total: R$622.000,00.
Fonte: 8108000000 - 2019NE803708. Data de Assinatura: 28/01/2020.

(SICON - 28/01/2020) 153052-15226-2019NE800682
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS
EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio UFG 002/2020. Processo: 23070.048351/2019-91. Objeto: Proporcionar
oportunidade de estágio aos estudantes de graduação da UFG. Convenentes: UFG e
Hospital Padre Tiago na Providência de Deus. Assinatura: 27/01/2020. Validade:
27/01/2020 a 26/01/2025.

Espécie: Convênio UFG 007/2020. Processo: 23070.000408/2020-13. Objeto: Proporcionar
oportunidade de estágio aos estudantes de graduação da UFG. Convenentes: UFG e John
Vitor Constant de Oliveira Lourenço. Assinatura: 27/01/2020. Validade: 27/01/2020 a
26/01/2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
EXTRATO DE ENCERRAMENTO

Processo nº 23088.002789/2014-20 - Termo de Encerramento do Termo de Cooperação
celebrado entre Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - CNPJ/MF: 33.000.167/0001-01 e a
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) - com a interveniência da Fundação de Apoio ao
Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá (FAPEPE) - CNPJ/MF: 00.662.065/0001-00. Objeto:
Estudos e experimentos para desenvolvimento de válvulas ciclônicas visando sua validação
laboratorial. Data da assinatura: 08 de janeiro de 2020.

EXTRATO DE ENCERRAMENTO

Processo nº 23088.002789/2014-20 - Termo de Encerramento do Termo de Cooperação
celebrado entre Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - CNPJ/MF: 33.000.167/0001-01 e
a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) - com a interveniência da Fundação de
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá (FAPEPE) - CNPJ/MF: 00.662.065/0001-
00. Objeto: Avaliação de características de hidrociclones com alta capacidade de vazão.
Data da assinatura: 08 de janeiro de 2020.

EXTRATO DE ENCERRAMENTO

Processo nº 23088.001651/2011-61 - Termo de Encerramento do Termo de Cooperação
celebrado entre Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - CNPJ/MF: 33.000.167/0001-01 e a
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) - com a interveniência da Fundação de Apoio ao
Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá (FAPEPE) - CNPJ/MF: 00.662.065/0001-00. Objeto:
Desenvolvimento de Tecnologia Ciclônica para Separação de Fases e Controle de Fluxo.
Data da assinatura: 30 de dezembro de 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2020 - UASG 153061

Nº Processo: 23071000521202081 . Objeto: Contração de empresa especializada em
serviços de apoio a eventos para a colação de grau dos cursos ciclo enade, no dia
29/01/2020 detalhamento no TR em anexo. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Justifica-se a
Dispensa de Licitação, para resguardar o cumprimento do ato de colação de grau,
obrigação da instituiçao Declaração de Dispensa em 28/01/2020. EDUARDO ANTONIO
SALOMAO CONDE. Pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças. Ratificação em
28/01/2020. MARCUS VINICIUS DAVID. Pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças.
Valor Global: R$ 36.797,00. CNPJ CONTRATADA : 00.884.534/0001-28 CASSIO ELIZIO DE
RESENDE PRODUCOES.

(SIDEC - 28/01/2020) 153061-15228-2019NE800983

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

ESPÉCIE: Acordo de Cooperação. PARTES: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e
Radboud University. OBJETO: Promover o intercâmbio de alunos e/ou funcionários no
contexto do programa Erasmus+. DATA DE ASSINATURA: 20/01/2020. ASSINAM: pela UFJF,
Bárbara Simões Daibert; pela Radboud University, W.B. Meijer.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

ESPÉCIE: Acordo de Cooperação. PARTES: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e
Universidade de Castilla-La Mancha (UCLM). OBJETO: Promover o intercâmbio entre
docentes, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação das áreas
relacionadas de ambas as instituições. DATA DE ASSINATURA: 23/11/2017. ASSINAM: pela
UFJF, Girlene Alves da Silva; pela UCLM, Miguel Angel Collado Yurrita.

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES

ESPÉCIE: Protocolo de Intenções. PARTES: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e
Universidade de Castilla-La Mancha (UCLM). OBJETO: Promover a cooperação universitária
nas áreas de ensino e pesquisa, tanto em programas de graduação quanto de pós-
graduação, assim como em outras áreas de possível cooperação que sejam de interesse
comum. DATA DE ASSINATURA: 23/11/2017. ASSINAM: pela UFJF, Girlene Alves da Silva;
pela UCLM, Miguel Angel Collado Yurrita.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 - UASG 153032

Nº Processo: 23090001710202042. Objeto: Aquisição de Material Gráfico. Total de Itens
Licitados: 12. Edital: 29/01/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço:
Praça Prof. Edmir Sá Santos - Cx. Postal 3037, - Lavras/MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153032-5-00004-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 29/01/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
10/02/2020 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ALFREDO CARLOS JUNIOR
Diretor de Gestão de Materiais

Em exercício

(SIASGnet - 28/01/2020) 153032-15251-2019NE801029

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Processo nº 23090.008566/2019-31.
Edital de Concorrência nº 1/2017.

A Universidade Federal de Lavras vem notificar a CONSTRUTORA JM GOMES
LTDA, CNPJ nº 02.965.236/0001-98, que se encontra em lugar incerto e não sabido, acerca
da imputação de sanções administrativas em face da falha na execução do Contrato de
Prestação de Serviços nº 007/2018. A empresa fica notificada para, querendo, apresentar
Recurso Administrativo no prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação desta, dirigida
à Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão, localizada na Pça. Prof. Edmir Sá Santos S/N -
Campus Universitário, Caixa Postal 3037, Lavras/MG, CEP 37200-000. O processo encontra-
se à disposição do interessado para vista no horário das 7h às 16h30.

CRISTIAN MACIEL DOS SANTOS RAMOS
Presidente da Comissão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 30, DE 23 DE JANEIRO DE 2020

PROCESSO SELETIVO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), contado(s) a partir do dia subsequente ao
dia 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 especificação:

UNIDADE: Escola de Engenharia. DEPARTAMENTO: Engenharia de Transporte e
Geotecnia. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CONHECIMENTO: Mecânica dos solos
Experimental e Teórica e Geotecnia Ambiental. TITULAÇÃO: Graduação em Engenharia
Civil ou áreas afins ou Mestrado ou Doutorado em Engenharia Civil ou Geotecnia. PRAZO
DE INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias, a partir do dia subsequente ao dia da publicação do Edital.
DATA DA SELEÇÃO: até 25 (vinte e cinco) dias úteis após o encerramento das inscrições.
FORMA DE SELEÇÃO: análise de curriculum vitae, prova escrita com caráter eliminatório
e entrevista. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis) meses, contados a partir do
dia subsequente ao dia da 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) Departamento(s), ou
instância equivalente, a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 13:00 às 17:00, 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, deverá comprovar ser portador do visto pertinente
ou de autorização de residência (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

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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couber; IV) declaração 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 pública); b) experiência docente; c) experiência científica, técnica ou
artística; d) experiência em administração acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida
em reconhecimento de atividade intelectual relevante; VI) documentos comprobatórios
do "curriculum vitae" apresentados em via única.

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 autorização de residência, comprovada por meio de certidão de registro ou
documento equivalente, ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de validade
compatível. Neste caso, será exigida, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da contratação
do candidato, a apresentação do protocolo do pedido de autorização de residência, sob
pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de todos os atos decorrentes da
seleção.

2. A apuração do resultado da seleção será realizada em sessão pública,
conforme o estabelecido no art. 43 e exclusivamente no caput do art. 44 e incisos I a V,
da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho Universitário.

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

3.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece a
Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo considerado para esse fim a data de realização
das provas;

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

3.3. 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 do Conselho Universitário;

3.4. tiver a maior idade;
3.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, a ser

realizado publicamente durante a sessão de apuração final do resultado do Concurso.
4. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Parecer Final da

Comissão Examinadora.
5. O Parecer Final da Comissão Examinadora, findo o prazo de 2 dias úteis

para recursos, será submetido à Câmara Departamental, ou instância equivalente, para
homologação.

6. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra a homologação
ou a anulação total ou parcial do resultado final da seleção, por estrita arguição de
ilegalidade, no prazo de dois dias úteis, contados a partir de sua divulgação oficial por
Edital afixado em local público e visível ou por publicação em órgão de comunicação,
interno ou externo à Universidade.

7. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser contratados 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
compatibilidade de horários e de cargos.

7.1. 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 encerramento do contrato anterior.

7.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no momento da contratação
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.

8. 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.

9. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador do título de
Graduação será de R$ 3.130,85 (três mil cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos).
Caso o candidato aprovado possua título de Especialista, a remuneração será de R$
3.600,48 (três mil quinhentos e seiscentos e quarenta e oito centavos); título de Mestre,
será de R$ 4.304,92 (quatro mil trezentos e quatro reais e noventa e dois centavos) e
título de Doutor, será de R$ 5.831,21 (cinco mil oitocentos e trinta e um reais e vinte
e um centavos).

10. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste edital; da Resolução
nº 15/91, do Conselho Universitário (aplicável no que couber, naquilo que não for
incompatível com a legislação vigente); dos artigos do Regimento Geral da UFMG que
dispõem sobre a admissão de docentes; dos artigos 42, 43 e exclusivamente do caput do
art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho
Universitário, da Lei nº 8.745/1993, da Orientação Normativa Nº 5, da Secretaria de
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do programa do
processo seletivo, quando couber, e da tabela de pontuação que será adotada para
avaliação do "currículo vitae" (disponíveis no endereço eletrônico
https://www.eng.ufmg.br). A inscrição implica o compromisso tácito por parte do
candidato de aceitar as condições estabelecidas para a realização do processo seletivo,
fixadas nos aludidos atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 36, DE 23 DE JANEIRO DE 2020
PROCESSO SELETIVO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), contado(s) a partir do dia subsequente ao
dia 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 especificação:

UNIDADE: Escola de Belas Artes. DEPARTAMENTO: Artes Cênicas. VAGA(S): 01
(uma). ÁREA DE CONHECIMENTO: Danças Contemporâneas e Populares Brasileiras.
TITULAÇÃO: Mestrado ou Doutorado em Artes, Artes Cênicas ou Dança. PRAZO DE
INSCRIÇÃO: 30 (trinta) dias, a partir do dia subsequente ao dia da publicação do Edital.
DATA DA SELEÇÃO: até 07 (sete) dias úteis após o encerramento das inscrições. FORMA
DE SELEÇÃO: análise de curriculum vitae, prova didática e entrevista. PRAZO DE
VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis) meses, contados a partir do dia subsequente ao dia
da publicação do Edital de Homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por
igual período, a critério do órgão interessado no certame.

UNIDADE: Escola de Belas Artes. DEPARTAMENTO: Artes Cênicas. VAGA(S): 01
(uma). ÁREA DE CONHECIMENTO: Estudos Corporais pra o Teatro. TITULAÇÃO: Mestrado
ou Doutorado em Artes, Artes Cênicas ou Dança. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 30 (trinta) dias,
a partir do dia subsequente ao dia da publicação do Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 07
(sete) dias úteis após o encerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de
curriculum vitae, prova didática e entrevista. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 6
(seis) meses, contados a partir do dia subsequente ao dia da 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) Departamento(s), ou
instância equivalente, a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 09:30 às 11:30 e
de 13:30 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, deverá comprovar ser portador do visto pertinente
ou de autorização de residência (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) declaração 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 pública); b) experiência docente; c) experiência científica, técnica ou
artística; d) experiência em administração acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida
em reconhecimento de atividade intelectual relevante; VI) documentos comprobatórios
do "curriculum vitae" apresentados em via única.

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 autorização de residência, comprovada por meio de certidão de registro ou

documento equivalente, ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de validade
compatível. Neste caso, será exigida, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da contratação
do candidato, a apresentação do protocolo do pedido de autorização de residência, sob
pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de todos os atos decorrentes da
seleção.

2. A apuração do resultado da seleção será realizada em sessão pública,
conforme o estabelecido no art. 43 e exclusivamente no caput do art. 44 e incisos I a
V, da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho Universitário.

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

3.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece
a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo considerado para esse fim a data de
realização das provas;

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

3.3. 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 do Conselho Universitário;

3.4. tiver a maior idade;
3.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, a

ser realizado publicamente durante a sessão de apuração final do resultado do
Concurso.

4. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Parecer Final da
Comissão Examinadora.

5. O Parecer Final da Comissão Examinadora, findo o prazo de 2 dias úteis
para recursos, será submetido à Câmara Departamental, ou instância equivalente, para
homologação.

6. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra a homologação
ou a anulação total ou parcial do resultado final da seleção, por estrita arguição de
ilegalidade, no prazo de dois dias úteis, contados a partir de sua divulgação oficial por
Edital afixado em local público e visível ou por publicação em órgão de comunicação,
interno ou externo à Universidade.

7. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser contratados 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
compatibilidade de horários e de cargos.

7.1. 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 encerramento do contrato anterior.

7.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no momento da contratação
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.

8. 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.

9. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador do título de
Mestre será de R$ 4.304,92 (quatro mil trezentos e quatro reais e noventa e dois
centavos). Caso possua o título de Doutor, será de R$ 5.831,21 (cinco mil oitocentos e
trinta e um reais e vinte e um centavos).

10. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste edital; da
Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário (aplicável no que couber, naquilo que não
for incompatível com a legislação vigente); dos artigos do Regimento Geral da UFMG
que dispõem sobre a admissão de docentes; dos artigos 42, 43 e exclusivamente do
caput do art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho
Universitário, da Lei nº 8.745/1993, da Orientação Normativa Nº 5, da Secretaria de
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do programa
do processo seletivo, quando couber, e da tabela de pontuação que será adotada para
avaliação do "currículo vitae" (disponíveis no endereço eletrônico
https://www.eba.ufmg.br). A inscrição implica o compromisso tácito por parte do
candidato de aceitar as condições estabelecidas para a realização do processo seletivo,
fixadas nos aludidos atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 37, DE 24 DE JANEIRO DE 2020
PROCESSO SELETIVO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), contado(s) a partir do dia subsequente ao
dia 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 especificação:

UNIDADE: Escola de Enfermagem. DEPARTAMENTO: Enfermagem Básica.
VAGA(S): 03 (três). ÁREA DE CONHECIMENTO: Enfermagem Fundamental e Enfermagem na
Saúde do Adulto e do Idoso. TITULAÇÃO: Graduação em Enfermagem com Mestrado ou
Doutorado em Enfermagem. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 20 (vinte) dias, a partir do dia
subsequente ao dia da publicação do Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 10 (dez) dias úteis após
o encerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: Análise de "Curriculum Vitae" e
entrevista. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis) meses, contados a partir do dia
subsequente ao dia da 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) Departamento(s), ou
instância equivalente, a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 09:00 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, deverá comprovar ser portador do visto pertinente ou
de autorização de residência (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) declaração 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
pública); b) experiência docente; c) experiência científica, técnica ou artística; d)
experiência em administração acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida em
reconhecimento de atividade intelectual relevante; VI) documentos comprobatórios do
"curriculum vitae" apresentados em via única.

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 autorização de residência, comprovada por meio de certidão de registro ou
documento equivalente, ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de validade
compatível. Neste caso, será exigida, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da contratação do
candidato, a apresentação do protocolo do pedido de autorização de residência, sob pena
de ser declarada a insubsistência da inscrição e de todos os atos decorrentes da
seleção.

2. A apuração do resultado da seleção será realizada em sessão pública,
conforme o estabelecido no art. 43 e exclusivamente no caput do art. 44 e incisos I a V,
da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho Universitário.

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

3.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece a
Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo considerado para esse fim a data de realização
das provas;

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

3.3. 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 do
Conselho Universitário;

3.4. tiver a maior idade;
3.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, a ser

realizado publicamente durante a sessão de apuração final do resultado do Concurso.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

