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INSTRUÇÕES DE BIOSSEGURANÇA CONTRA O CORONAVÍRUS
1. Visando atender ao Protocolo de Biossegurança estabelecido pelo Comitê Permanente de Enfrentamento ao Coronavírus da UFLA, o concurso público destinado ao provimento

de cargo integrante da Carreira de Magistério Superior do Quadro Permanente desta Universidade, estabelecido pelo Edital PROGEPE nº 01/2022, observará, além das normas estabelecidas
na Resolução CUNI nº 006, de 08/02/2018, e no referido Edital, as instruções constantes neste documento.

2. Será impedido de participar do concurso e, consequentemente, eliminado do certame o candidato que não observar as medidas individuais e coletivas de biossegurança
previstas no Plano de Contingência disponibilizado na página do concurso, ou que não seguir as orientações transmitidas pela banca examinadora.

2.1. Durante todo o período de realização de qualquer uma das etapas do concurso, os candidatos deverão atender ao disposto no Protocolo de Biossegurança estabelecido
pelo Comitê Permanente de Enfrentamento ao Coronavírus da UFLA, divulgado na página https://ufla.br/coronavirus.

3. Caso não haja disponibilidade de espaço (sala ou auditório) que comporte todos os candidatos inscritos no concurso, respeitando o distanciamento de 1 metro na onda verde
e 1,5 metros nas demais ondas, os candidatos poderão ser distribuídos em duas ou mais salas, até que se alcance o distanciamento linear mínimo exigido.

3.1. Caso haja a necessidade de distribuir os candidatos do concurso em duas ou mais salas, esta situação será avisada aos candidatos, por meio de publicação na página do
concurso, em até 7 (sete) dias antes do início do mesmo. Os membros da banca examinadora deverão ser distribuídos entre elas para a aplicação da prova escrita, de modo que haja
sempre pelo menos 1 (um) membro da banca examinadora em cada sala.

3.2. Ao presidente da banca caberá a supervisão da aplicação da prova escrita pelos membros da banca nas diferentes salas, transitando entre elas durante o período de
realização da prova.

3.3. Se julgar necessário, e somente nos casos em que houver a necessidade de acomodar os candidatos em duas ou mais salas, a banca examinadora poderá solicitar à Unidade
Acadêmica solicitante da área do concurso a composição de uma equipe de apoio técnico para auxílio na aplicação e fiscalização da prova escrita.

3.4. Se solicitada pela banca examinadora, a equipe de apoio técnico será formada por servidores da UFLA, indicados pelo departamento responsável pela realização do concurso
e nomeados por portaria emitida pela direção da Unidade Acadêmica.

4. Caso os candidatos do concurso estejam acomodados em duas ou mais salas para a realização da prova escrita, o sorteio do(s) tema(s) será realizado pelo presidente da
banca examinadora, com o auxílio do secretário do concurso, dos demais membros da banca, da equipe de apoio técnico, se necessário.

5. Na situação prevista no item 4, o sorteio do(s) tema(s) da prova escrita será realizado em espaço contíguo às salas em que os candidatos estiverem alocados e será
transmitido em tempo real, via tecnologia de transmissão remota disponível, em todos os espaços em que será aplicada a prova escrita.

5.1. Na impossibilidade técnica de transmissão do sorteio do(s) tema(s) da prova escrita, serão sorteados, em cada uma das salas de aplicação da prova, três candidatos entre
os presentes para acompanharem presencialmente, em espaço contíguo, o sorteio conduzido pelo presidente da banca.

5.2. Após o sorteio realizado, todos os candidatos retornarão imediatamente a suas respectivas salas, e o(s) tema(s) sorteado(s) será(ão) comunicado(s) aos demais candidatos
por um membro da banca examinadora.

6. A aplicação da prova escrita somente se iniciará após cumpridos todos os trâmites estabelecidos neste anexo, além de outros previstos pela Resolução CUNI nº 006, de
08/02/2018, pelo Edital PROGEPE nº 01/2022 ou solicitados pela banca examinadora, a partir de indicação do presidente da banca.

7. Preferencialmente e a critério da banca examinadora, a sessão pública de apuração do resultado da prova escrita poderá ser realizada de forma não presencial, por meio
de plataforma de videoconferência a ser definida.

7.1. Caso a sessão pública de apuração do resultado da prova escrita seja realizada de forma não presencial, o link de acesso à transmissão deverá ser divulgado com até 5
(cinco) horas de antecedência, na página do concurso.

7.2. Caso a sessão pública de apuração do resultado da prova escrita seja realizada de forma não presencial, a data, o horário e o local do sorteio do tema da prova didática
deverão ser comunicados aos candidatos aprovados logo após a finalização da sessão, e divulgados na página do concurso.

7.3. Na ocasião do sorteio de temas na modalidade a distância, em função do momento de pandemia, a entrega dos currículos e Planos de Trabalho deverá ser feita por e-
mail disponibilizado pela banca, com prazo máximo de 2 horas de antecedência ao início da prova didática.

8. Em caso de alteração da situação epidemiológica e a partir de recomendação do Comitê Permanente de Enfrentamento do Novo Coronavírus da UFLA, a banca examinadora
poderá, a qualquer momento, suspender a realização do concurso.

VIVIANE NAVES DE AZEVEDO

EDITAL PROGEPE Nº 5, DE 3 DE MARÇO DE 2022

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no uso das atribuições regimentais que lhe foram conferidas pela Portaria/Reitoria nº 987, de
3/11/2021, de acordo com art. 39 do Decreto nº 9.739/2019 e o art. 20 da Resolução CUNI nº 073/2020, homologa o resultado da seleção para Professor Substituto, realizada conforme
Edital PRGDP nº 02/2022:

Área: Pedologia

. Nº De Inscrição Nome do candidato Didática Prova Prova De Títulos Nota Final

. 0022200004 ALINE OLIVEIRA SILVA 89,6 81,7 171,3

. 0022200089 THAIS PALUMBO SILVA 82,0 20,5 102,5

VIVIANE NAVES DE AZEVEDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 359, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Pró-Reitora de Recursos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais,
com base no disposto no art. 2º, inciso III da Portaria nº 2.145, de 03/04/2020, e em
cumprimento ao disposto no art. 39, do Decreto nº 9.739, de 28/03/2019, divulga a
homologação do resultado final do processo seletivo para o cargo de Professor Substituto
do Grupo de Magistério Superior, abaixo discriminado:

Unidade: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Departamento: Ciência Política
Área de Conhecimento: Estado, Gestão e Direito Público
Edital: 1828, de 18/11/2021, publicado no DOU de 22/11/2021
Vagas: 01 (Uma)
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais.
Classificação:
1º lugar: Dalton Tria Cusciano
2º lugar: José Geraldo Leandro
3º lugar: Viviane Gonçalves Freitas
Data de Homologação Interna: 25/01/2022
Processo nº 23072.209920/2022-67

MARIA MÁRCIA MAGELA MACHADO

EDITAL Nº 379, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA DE

MAGISTÉRIO SUPERIOR

A Pró-Reitora de Recursos Humanos da Universidade Federal de Minas
Gerais, com base no disposto no art. 2º, inciso III da Portaria nº 2.145, de 03/04/2020,
e em cumprimento ao disposto no art. 39, do Decreto nº 9.739, de 28/03/2019,
divulga a homologação do resultado final do Concurso Público para a Carreira de
Magistério Superior, abaixo discriminado:

Unidade: Faculdade de Letras
Área de Conhecimento: Estudos Diacrônicos
Edital: 1417, de 14/09/2021, publicado no DOU de 22/09/2021, retificado

pelo Edital nº 1485, de 27/09/2021, publicado no DOU de 29/09/2021
Classe: A
Denominação: Professor Adjunto A
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com

dedicação exclusiva]
Classificação:
1º lugar: Maurício Sartori Resende
2º lugar: Luis Filipe Lima e Silva
3º lugar: Simone Fonseca Gomes Duarte Guimarães
4º lugar: Wellington Santos da Silva
5º lugar: Mário André Coelho da Silva
Data de Homologação Interna: 18/02/2022
Processo nº 23072.201820/2022-92

MARIA MÁRCIA MAGELA MACHADO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2022

Professor Substituto. Contratante: Universidade Federal de Minas Gerais. Contratado:
Alanna Gomes da Silva. Objeto: magistério no Departamento de Enfermagem Materno
Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem, em regime de 20 (vinte) horas
semanais. Retribuição: R$3.522,21 (três mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e um
centavos), correspondente ao vencimento de Professor de Magistério Superior, Classe A,
denominação Adjunto A, Nível 01. Autorização interna: Pareceres da CPPD nº 1189/2021 e
131/2022. Vigência: 23/02/2022 a 31/07/2022. Data da assinatura: 23/02/2022. Verba:
Dotação do Tesouro Nacional. Processo nº 23072.264905/2021-09.

CENTRO DE COMPUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2022 - UASG 153258 - DTI/UFMG

Nº Processo: 23072.232579/2021-62.
Pregão Nº 4/2021. Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
Contratado: 07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. Objeto:
Contratação de serviços continuados de apoio técnico especializado.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 03/03/2022 a 03/03/2023. Valor
Total: R$ 25.131.480,00. Data de Assinatura: 18/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 03/03/2022).

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS E DE SERVIÇOS

O P E R AC I O N A I S
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2027 - UASG 153254 - ADM. GERAL/UFMG

Número do Contrato: 1/2017.
Nº Processo: 23072.035131/2016-35.
Pregão. Nº 23/2016. Contratante: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG. Contratado:
00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Objeto: Prorrogação
excepcional do prazo de vigência por mais 03 meses ou ate a conlusao do processo
licitatório. Vigência: 02/03/2022 a 02/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
369.021,59. Data de Assinatura: 25/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 25/02/2022).

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Proc. 23072.215444/2021-32 - Termo Aditivo ao Contrato de Licenciamento de
Tecnologia que entre si celebram a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -
CNPJ nº 17.217.985/0001-04, por meio de sua Coordenadoria de Transferência e
Inovação Tecnológica - CTIT, e a Universo Inox Indústria e Comércio Eireli - CNPJ nº
05.350.235/0001-27, com interveniência da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
- FUNDEP - CNPJ nº 18.720.938/0001-41. Objeto: Constitui objeto do presente termo
aditivo a prorrogação do prazo de início da exploração comercial da tecnologia,
previsto na cláusula segunda do contrato original, para 30 de agosto de 2022. Início da
vigência: permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original
e de outros instrumentos não modificados por este Termo Aditivo, assinado em
21/02/2022. Nomes e cargos dos signatários: o Professor Gilberto Medeiros Ribeiro -
Diretor da CTIT/UFMG, a Sra. Rosana Silva e Souza - Representante legal da Universo
Inox Indústria e Comércio Eireli, o Prof. Jaime Arturo Ramírez - Presidente da
FUNDEP.
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