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EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2011 - UASG 153061

Contrato no- 23/2011. Processo no- 23071002838201161. PREGÃO
SISPP No- 20/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE
JUIZ DE FORA UFJF. CNPJ Contratado: 21580105000137. Con-
tratado: RITZ PLAZA HOTEL LTDA -Objeto: Acréscimo de 25% ao
contrato. Novo valor: R$496.543,25. Fundamento Legal: Lei 8666/93
Data de Assinatura: 11/11/2011.

(SICON - 22/11/2011) 153061-15228-2011NE800070

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 2/2011 - UASG 153061

Contrato no- 131/2010. Processo no- 23071016602201021. PREGÃO
SISPP No- 235/2010 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE
JUIZ DE FORA UFJF. CNPJ Contratado: 09484446000103. Con-
tratado: JK SERVICOS E CONSERVACAO LTDA -Objeto: Pror-
rogação de vigência por 6 meses. Período: 11.12.2011 a 10.06.2012.
Reajuste do valor da hora de serviço para R$7,37, a partir de
11.12.2011, em função da majoração de insumos de mão de obra.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 11/12/2011 a 10/06/2012.
Data de Assinatura: 17/11/2011.

(SICON - 22/11/2011) 153061-15228-2011NE800070

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 1 3 8 / 2 0 11

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
No- 009201/2011-03. Objeto: - Veículo ano/modelo2011/2011 ou su-
perior zero Km, para até 07 pessoas, ....

JOAO DE OLIVEIRA TOLEDO
Assistente em Administração

(SIDEC - 22/11/2011) 153061-15228-2011NE800070

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

EXTRATO DE CONTRATO No- 18/2011 - UASG 150231

Processo no- 23071007225201110. PREGÃO SRP No- 25/2011 Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE -FORA UFJF.
CNPJ Contratado: 45985371000108. Contratado: 3M DO BRASIL
LTDA -Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de in-
dicador químico, para o setor de CME do Hospital Universitário da
UFJF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 03/11/2011 a
02/11/2012. Valor Total: R$7.625,00. Fonte: 112915002 -
2011NE802082. Data de Assinatura: 03/11/2011.

(SICON - 22/11/2011) 153061-15228-2011NE900023

EXTRATO DE CONTRATO No- 19/2011 - UASG 150231

Processo no- 23071007225201110. PREGÃO SRP No- 25/2011 Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE -FORA UFJF.
CNPJ Contratado: 61595732000166. Contratado : INVESTMAR DE
INTERCAMBIO COMERCIALLTDA. Objeto: Contratação de em-
presa para fornecimento de indicador químico, para o setor de CME
do Hospital Universitário da UFJF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93
Vigência: 03/11/2011 a 02/11/2012. Valor Total: R$21.000,00. Fonte:
112915002 - 2011NE802081. Data de Assinatura: 03/11/2011.

(SICON - 22/11/2011) 153061-15228-2011NE900023

EXTRATO DE CONTRATO No- 20/2011 - UASG 150231

Processo no- 23071008411201176. PREGÃO SRP No- 29/2011 Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE -FORA UFJF.
CNPJ Contratado: 54516661002732. Contratado: JOHNSON &
JOHNSON DO BRASIL -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material Hos-
pitalar para o Hospital Universitário da UFJF. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 . Vigência: 03/11/2011 a 02/11/2012. Valor Total:
R$6.552,00. Fonte: 112915002 - 2011NE802064. Data de Assinatura:
0 3 / 11 / 2 0 11 .

(SICON - 22/11/2011) 153061-15228-2011NE900023

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 90/2011 - UASG 150231

Processo no- 23071014451201157 . Objeto: - Envelopes same Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 23/11/2011 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h00 . Endereço: Rua Catulo Breviglieri, S/no- - Bairro Santa
Catarina JUIZ DE FORA - MG . Entrega das Propostas: a partir de
23/11/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das
Propostas: 06/12/2011 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br. . In-
formações Gerais: Informações complementares no edital

FRANCISCO JOSE DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 22/11/2011) 153061-15228-2011NE900023

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA

EXTRATO DE COMODATO No- 2 7 / 2 0 11

Processo: 23090.001976/2011-02. Comodante: Fundação Arthur Ber-
nardes - FUNARBE, CNPJ 20.320.503/0001-51. Comodatária: UFLA
- Universidade Federal de Lavras. Objeto: Empréstimo a título de
Comodato de um Analisador de Textura, modelo Ta.XTPlus, marca
Stable. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: de 25/7/2011 a
24/7/2013. Valor Anual: R$17.968,39. Data de Assinatura:
2 5 / 7 / 2 0 11 .

EXTRATO DE COMODATO No- 2 8 / 2 0 11

Processo: 23090.001975/2011-50. Comodante: Fundação Arthur Ber-
nardes - FUNARBE, CNPJ 20.320.503/0001-51. Comodatária: UFLA
- Universidade Federal de Lavras. Objeto: Empréstimo a título de
Comodato de um Freezer de ultra baixa temperatura série com porta
dupla Deluxe 900, marca Thermo Forma Scientific, modelo 994.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: de 25/7/2011 a
24/7/2013. Valor Anual: R$24.452,40. Data de Assinatura:
2 5 / 7 / 2 0 11 .

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EDITAL No- 710, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante os prazos abaixo especificados, contados a
partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições de
candidatos ao processo seletivo para preenchimento de vagas de
PROFESSOR SUBSTITUTO, a serem lotados nesta Universidade, de
acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Faculdade de Ciências Econômicas. Departa-
mento de Ciências Administrativas: 01 (uma) vaga. Área de co-
nhecimento: Marketing. Titulação: Pós-Graduação na área de Mar-
keting. Forma de seleção: análise de curriculum vitae e prova di-
dática. Data da seleção: segundo dia útil após o término das ins-
crições. Prazo de inscrição: 10 (dez) dias a partir da data de pu-
blicação deste Edital. Prazo de validade do concurso: 06 (seis) meses
prorrogáveis uma única vez por igual período.

1.0. As inscrições serão feitas na Secretaria do Departamento
a que se destina a vaga, de segunda a sexta-feira, no horário de 09:00
às 18:00, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar có-
pias dos seguintes documentos: I) Carteira de Identidade ou outro
documento que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado; se es-
trangeiro deverá comprovar ser portador do visto pertinente; II) a)
prova de quitação com a justiça eleitoral e prova de quitação com o
serviço militar, quando couber; III) declaração de que está apto a
comprovar a titulação exigida no ato da assinatura do contrato; IV)
uma relação de títulos e três exemplares do "Curriculum Vitae",
abrangendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de cursos
de especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em instituição
estrangeira, será suficiente a comprovação de seu reconhecimento ou
revalidação por universidade pública); b) experiência docente; c) ex-
periência científica, técnica ou artística; d) experiência em admi-
nistração acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida em reco-
nhecimento de atividade intelectual relevante; V) declaração de não
possui participação em gerência ou administração de empresa privada
ou de sociedade civil, ou, ainda, exercer o comércio, exceto na qua-
lidade de acionista, cotista ou comanditário, segundo o inciso X do
art. 117 da Lei no- 8 . 11 2 / 1 9 9 0 .

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 cédula de identidade, com
visto permanente, ou, no mínimo, o visto temporário, "item V", com
prazo de validade compatível. Neste caso, deverá ser exigida do
docente, no prazo de 30 dias, a partir da contratação do candidato, a
apresentação do protocolo do pedido de transformação do visto tem-
porário em permanente, sob pena de ser declarada a insubsistência da
inscrição e de todos os atos decorrentes do concurso público, bem
como fica dispensado da exigência contida no subitem 1.1.a. A per-
manência do estrangeiro no quadro docente da Universidade fica
condicionada à apresentação de Cédula de Identidade com visto per-
manente.

2.0. Cada processo seletivo compreenderá o julgamento de
títulos e a realização de provas, conforme acima especificado.

3.0. Na hipótese de ocorrer empate de notas, como critérios
de desempate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

3.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece a Lei 10.741/03 (Lei do Idoso), sendo considerada
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 prova, observando o disposto no artigo
45 da Resolução no- 02/2010.

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;

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

4.0. Conforme dispõe a medida provisória no- 1554-12/97,
que alterou a Lei no- 8745/93, poderão ser contratados servidores da
administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e
Município, desde que o contratado não ocupe cargo de magistério de
que trata a lei 7596/87 (PUCRCE), observada a compatibilidade de
horários e de cargos.

4.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei 8745/93 poderão ser novamente contratados, desde
que já tenha decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do
contrato anterior.

5.0. A admissão far-se-á no limite das vagas de cada pro-
cesso seletivo constante deste edital, em regime de 40 horas se-
manais, segundo a Lei N° 8745 de 09.12.93.

6.0. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto
será de R$ 2.265,78 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e
setenta e oito centavos).

7.0. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital, da Resolução 15/91 do Conselho Universitário, naquilo que
couber, dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes e da Lei 8.745/93 e cópia da Orientação
Normativa No- 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o com-
promisso tácito por parte do candidato de aceitar as condições es-
tabelecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos alu-
didos atos, dos quais não poderá ser alegado desconhecimento.

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL No- 711, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante os prazos abaixo especificados, contados a
partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições de
candidatos ao processo seletivo para preenchimento de vagas de
PROFESSOR VISITANTE, a serem lotados nesta Universidade, de
acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Escola de Belas Artes. Departamento de De-
senho: 01 (uma) vaga. Área de conhecimento: Desenho. Titulação:
Graduação em Artes com Doutorado em qualquer área. Forma de
seleção: Análise de curriculum vitae e entrevista Data da seleção:
segundo dia útil após o término das inscrições. Prazo de inscrição: 20
(vinte) dias a partir da data de publicação deste Edital. Prazo de
validade do concurso: 06 (seis) meses, prorrogável uma única vez por
igual período.

UNIDADE: Faculdade de Direito. Departamento de Direito
do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito: 01 (uma) vaga. Áreas
de conhecimento: Direito do Trabalho, Cidadania Trabalhista, Tra-
balho e Organizações Sociais e demais disciplinas do Departamento.
Titulação: Doutorado em Direito ou áreas afins. Forma de seleção:
Análise de curriculum vitae e entrevista, com julgamento de títulos,
entrevista evidenciadora do perfil acadêmico e para exame e defesa
de projeto de pesquisa, protocolado em cinco vias no ato da inscrição.
Data da seleção: a ser informada no ato da inscrição. Prazo de
inscrição: 10 (dez) dias a partir da data de publicação deste Edital.
Prazo de validade do concurso: 06 (seis) meses, prorrogável uma
única vez por igual período.

1.0. As inscrições serão feitas na Secretaria do Departamento
a que se destina a vaga, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00
às 12:00 e de 13:00 às 21:00 (Departamento de Desenho) e no horário
de 09:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:30 (Departamento de Direito do
Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito, 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; II) declaração de
que possui: a) prova de quitação com a justiça eleitoral e prova de
quitação com o serviço militar, quando couber; III) declaração de que
está apto a comprovar a titulação exigida no ato da assinatura do
contrato; IV) três exemplares da relação de títulos ou "Curriculum
Vitae", abrangendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de
cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em ins-
tituição estrangeira, será suficiente a comprovação de seu reconhe-
cimento ou revalidação por universidade pública no Brasil); b) ex-
periência docente; c) experiência científica, técnica ou artística; d)
experiência em administração acadêmica; e) publicações; f) distinção
obtida em reconhecimento de atividade intelectual relevante; V) com-
provação de títulos em uma só via; VI) declaração de que não possui
participação em gerência ou administração de empresa privada ou de
sociedade civil, ou, ainda, exercer o comércio, exceto na qualidade de
acionista, cotista ou comanditário, segundo o inciso X do art. 117 da
Lei no- 8 . 11 2 / 1 9 9 0 .


