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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 8.112/1990.

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 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 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 prevê a Lei nº 8.745/93, Art. 6º, é proibida a
contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas sub-
sidiárias e controladas.

4.1. Nos termos do Regimento Geral da UFMG, poderá ser
contratado professor visitante, conforme a legislação vigente, desde
que não tenha pertencido anteriormente ao quadro permanente da
Universidade.

4.2. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei 8745/93 poderão ser novamente contratados, desde
que já tenham 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, com Dedicação Exclusiva, e segundo a Lei N° 8745 de
09.12.93.

6.0. A remuneração mensal bruta do Professor Visitante será
de R$ 7.627,02 (sete mil seiscentos e vinte e sete reais e dois cen-
tavos).

7.0. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital, da Resolução 15/91 do Conselho Universitário, naquilo que
couber, do artigo do Regimento Geral da UFMG que dispõe sobre o
corpo docente da UFMG e da Lei 8.745/93. A inscrição implica o
compromisso tácito por parte do candidato de aceitar as condições
estabelecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos alu-
didos atos, dos quais não poderá ser alegado desconhecimento.

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL Nº 458, DE 26 DE JUNHO DE 2012

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: Escola de Engenharia. Departamento de Enge-
nharia Sanitária e Ambiental: 01 (uma) vaga. Área de conhecimento:
Controle da Poluição. Titulação: Graduação em Engenharia ou Quí-
mica. Forma de seleção: análise do curriculum vitae e entrevista. Data
da seleção: 12 (doze) de julho de 2012. Prazo de inscrição: 10 (dez)
dias após a publicação 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 14:00
às 17:00, 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,
estrangeiro 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, abran-
gendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de cursos de
especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em instituição es-
trangeira, 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 8.112/1990.

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 Lei nº 8.745/93, poderão ser con-
tratados como professor substituto servidores da administração direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Município, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de
magistério de que trata a Lei 7.596, de 10 de abril de 1987 (incluído
pela Lei 11.123, de 2005), 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 tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encerramento
do contrato anterior.

5.0. A admissão far-se-á no limite das vagas do processo
seletivo constante deste edital, em regime de 20 horas semanais e
segundo a Lei N° 8745 de 09.12.93.

6.0. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto
será de R$ 1.597,92 (um mil quinhentos e noventa e sete reais e
noventa e dois 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

AVISO DE DE PENALIDADE

Processo n°: 23072.004614/2011-83. Convite no- 3 / 2 0 11
O Diretor do Departamento de Logística de Suprimentos e de

Serviços Operacionais - DLO, no uso de suas atribuições, resolve
aplicar à empresa ImTraff Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda,
CNPJ nº. 08.103.958/0001-10, a penalidade de suspensão do direito
de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo
período de 01 (um) ano, por apresentar a Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
datada de 24/11/2011, "não autentica", conforme resultado da con-
firmação da autenticidade no site da Receita Federal. A Ata de jul-
gamento do Recurso Administrativo interposto e a decisão da au-
toridade superior encontram-se à disposição do(s) interessado(s).

ANTÔNIO DE ASSIS

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 153254

Número do Contrato: 60/2011. Nº Processo: 23072004633201118.
PREGÃO SRP Nº 55/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 02621285000103.
Contratado : AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DEEQUI-
PAMENTOS ELETROE. Objeto: Prorrogação prazo de vigência e
acréscimos de itens originalmente adquiridos. Fundamento Legal: Lei
8666/93 . Vigência: 01/07/2012 a 31/12/2012. Valor Total:
R$28.980,00. Fonte: 250153280 - 2011NE802123. Data de Assina-
tura: 14/06/2012.

(SICON - 26/06/2012) 153254-15229-2012NE800539

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 5/2012

Comunicamos o adiamento da licitação supra citada , pu-
blicada no D.O. de 21/06/2012, Entrega das Propostas: a partir de
21/06/2012, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 09/07/2012, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto desta licitação a implan-
tação do Registro de Preços e sua posterior implementação para
aquisição parcelada de Suprimentos de Informática, destinados às
diversas unidades gestoras da UFMG conforme quantitativos e es-
pecificações discriminados no ANEXO II do Edital.

ANDREA CRISTINA REZENDE
Pregoeira

(SIDEC - 26/06/2012) 153254-15229-2012NE800539

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DA INFRAESTRUTURA

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 2/2012 - UASG 153267

Nº Processo: 23072038532201213 . Objeto: Contratação de empresa
para execução de serviços de engenharia com fornecimento de ma-
teriais para recuperação do espaço físico destinado ao laboratório de
Microbiologia, localizado no Bloco C4, sala 204 do Instituto de
Ciências Biológicas da UFMG Total de Itens Licitados: 00001 .
Edital: 27/06/2012 de 08h00 às 17h00 . Endereço: Av. Antonio Car-
los, 6627 - Pampulha Pampulha - BELO HORIZONTE - MG .
Entrega das Propostas: 09/07/2012 às 10h00

DANIEL VELOSO FERNANDES DE TOLENTINO
Membro da Comissão

(SIDEC - 26/06/2012) 153267-15229-2012NE800064

PREGÃO Nº 34/2012 - UASG 153267

Nº Processo: 23072038561201285 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Constitui objeto desta licitação a aquisição de materiais para ser-
ralheria e tela prática, a serem utilizados na Divisão de Atendimento
Predial e Urbano do Campus Pampulha, situado na Av. Antônio
Carlos, nº 6627, em Belo Horizonte, MG, conforme as condições e
especificações fixadas neste Edital e quantitativos do anexo I. Total
de Itens Licitados: 00012 . Edital: 27/06/2012 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 17h00 . Endereço: Av. Antonio Carlos, 6627 - Pampulha
Pampulha - BELO HORIZONTE - MG . Entrega das Propostas: a
partir de 27/06/2012 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. .
Abertura das Propostas: 09/07/2012 às 09h00 site www.compras-
net.gov.br. . Informações Gerais: O edital deverá ser retirado no site
www.comprasnet.gov.br com senha e login do fornecedor. Serviços a
Fornecedores - Donwload de Edital. UASG: 153267. Qualquer dúvida
entrar em contato com Leandro pelo telefone: 031-3409-4855

ELIZABETH GONCALVES BASTOS
Assessora

(SIDEC - 26/06/2012) 153267-15229-2012NE800064

DEPARTAMENTO DE OBRAS

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONVITE Nº 9/2011

A Comissão de Licitação da SIM/UFMG, no uso de suas
atribuições,decide: inabilitar as empresas Avplan Consultoria Geo-
ambiental Ltda e Flora Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda. por
não atenderem o exigido pelos subitens 4.2.9 e 4.2.12 do Convite.
Habilitar a empresa Clam Engenharia Ltda. por atender a contendo as
exigências do Convite. O inteiro teor da Ata se encontra disponivel
no Setor de Compras da SIM/UFMG.

HUGO RESENDE BAETA ZILLE
Presidente da Comissão

(SIDEC - 26/06/2012) 153265-15229-2012NE800010

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

EDITAL No- 4, DE 26 DE JUNHO DE 2012
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO.

O Reitor Pro Tempore da Universidade Federal do Oeste do
Pará, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de
homologação do resultado final do concurso público para provimento
dos Cargos de Técnico-Administrativo em Educação da Universidade
Federal do Oeste do Pará - UFOPA, objeto do Edital nº 001/2012 de
03 de Abril de 2012, publicado no DOU em 04 de abril de 2012,
considerando o disposto no Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010
e na Portaria Interministerial nº 440, de 17 de outubro de 2011, em
conformidade com as Leis nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, nº
11.091, de 12 de janeiro de 2005, e com o Decreto nº 6.944, de 21 de
agosto de 2009.
Cargos de Nível D
Inscrição, Nome, Pontos, Classificação
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
187657, SIBELE PATRICIA PEDRO DOS SANTOS,62.00, 1°
180076, DANIELLE DA SILVA PEREIRA, 58.75, 2°
182609, MARCELA ELANA DE SOUZA SILVA, 58.50, 3°
184177, ELLEN MARIA CAMPOS DA SILVA, 58.50, 4°
179012, MAICON BRUNO MAIA BENTES, 58.25, 5°


