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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2016

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 06/09/2016 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Constitui objeto desta licitação a Aquisição de 2 (dois) Grupos
Diesel Gerador Carenado Insonorizado nível 85dbA a 1,5m distância,
Singelo na capacidade de potência emergencial (stand-by) de
110kVA/88kW e potência contínua (prime) de 100kVA/80kW, fator
de potência 0,8, tensão 220/127V trifásico, 60Hz, 1800rpm, dotado de
Painel de Comando e Controle Automático, microprocessado. Total
de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 14/09/2016 das 08h00 às
12h00 e d13h00 às 16h00. Endereço: Av Antonio Carlos, 6627 -
Pampulha Pampulha - BELO HORIZONTE - MG. Entrega das Pro-
postas: a partir de 14/09/2016 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 26/09/2016, às 09h30 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

SIMONE TAMIRIS RODRIGUES SILVA
Compradora

(SIDEC - 13/09/2016) 153282-15229-2016NE800058

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE PESSOAL

EDITAIS DE 13 DE SETEMBRO DE 2016

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cum-
primento ao disposto no art. 16, do Decreto 6.944, de 21/08/2009,
divulga a homologação do resultado final do Concurso Público para a
Carreira de Magistério Superior, abaixo discriminado:

Nº 467 - Unidade: Instituto de Ciências Exatas
Departamento: Matemática
Área de Conhecimento: Matemática
Edital: nº 101, de 04/02/2016, publicado no DOU de

05/02/2016 retificado pelo Edital 107, de 12/02/2016, publicado no
DOU de 15/02/2016.

Vagas: 02 (duas)
Classe: A
Denominação: Professor Adjunto A
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Classificação:
1º lugar: Elizaveta Vishnyakova
2º lugar: Maurício de Lemos Rodrigues Collares Neto
3º lugar: Pablo Daniel Carrasco Correa
4º lugar: Rafael Bezerra dos Santos
5º lugar: Bernardo Melo de Carvalho
6º lugar: Bárbara Lopes Amaral
7º lugar: Romero Barbieri Solha
8º lugar: Monique Müller Lopes Rocha
9º lugar: Wanderson Costa e Silva
Data de Homologação Interna: 26/08/2016
Nº 468 - Unidade: Escola de Arquitetura
Departamento: Projetos
Área de Conhecimento: Teoria e prática do projeto de ar-

quitetura e urbanismo
Edital: nº 735, de 16/11/2015, publicado no DOU de

17/11/2015, e retificado pelo Edital nº 790, de 04/12/2015, publicado
no DOU de 07/12/2015.

Vagas: 01 (uma)
Cargo: Professor Titular-Livre
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Classificação:
1º lugar: Fernando Luiz Camargos Lara
Data de Homologação Interna: 08/06/2016

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL Nº 466, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), conta-
do(s) a partir 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 distribuição:

UNIDADE: Faculdade de Medicina. DEPARTAMENTO:
Anatomia e Imagem. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CONHECI-
MENTO: Radiologia. TITULAÇÃO: Graduação em Medicina com
Residência Médica em Radiologia ou Especialização em Radiologia.
PRAZO DE INSCRIÇÃO: 15 (quinze) dias a partir da data de pu-
blicação deste Edital. DATA DA SELEÇÃO: no segundo dia útil após
o encerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de
"curriculum vitae" e entrevista. PRAZO DE VALIDADE DO CON-
CURSO: 6 (seis) meses, contados a partir do dia subsequente à
publicação do Edital de Homologação do resultado final, podendo ser
prorrogado por igual período, a critério do órgão interessado no cer-
tame.

1. As inscrições serão feitas na(s) Secretaria(s) do(s) De-
partamento(s) a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 09:00 às
12:30 e de 14:00 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 com-
prove ser brasileiro nato ou naturalizado; se estrangeiro, deverá com-
provar ser portador do visto pertinente (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) de-
claração 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 pú-
blica); b) experiência docente; c) experiência científica, técnica ou
artística; d) experiência em administração acadêmica; e) publicações;
f) distinção obtida em reconhecimento de atividade intelectual re-
levante; VI) documentos comprobatórios do "curriculum vitae" apre-
sentados em via única; VII) 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 . 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 oca-
sião da contratação, será exigida a cédula de identidade com visto
permanente ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de validade
compatível. Neste caso, deverá ser exigida no prazo de 30 (trinta)
dias a partir da contratação do candidato, a apresentação do protocolo
do pedido de transformação do visto temporário em permanente, sob
pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de todos os atos
decorrentes do concurso público. A permanência do estrangeiro no
quadro docente da Universidade fica condicionada à apresentação de
Cédula de Identidade com visto permanente.
2. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência, su-
cessivamente, o candidato que:
2.1. 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;
2.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais atribuídas
pelos Examinadores;
2.3. tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos Exa-
minadores em cada item, observado o disposto no artigo 42 da Re-
solução Complementar nº 02/2013;
2.4. tiver a maior idade;
2.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá por sor-
teio, a ser realizado publicamente durante a sessão de apuração final
do resultado do Concurso.
3. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Parecer Final
da Comissão Examinadora.
4. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser contratados
como professor substituto servidores da administração direta ou in-
direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, desde que o
contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de ma-
gistério de que trata a Lei nº 12.772/2012, observada a compati-
bilidade de horários e de cargos.
4.1. 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.
5. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s) se-
letivo(s) constante(s) deste edital, em regime de 20 (vinte) horas
semanais, segundo a Lei n° 8.745/1993.
6. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador do
título de Especialista será de R$ 2.293,41 (dois mil duzentos e no-
venta e três reais e quarenta e um centavos). Caso o professor possua
o título de Mestre, será de R$ 2.636,21 (dois mil seiscentos e trinta e
seis reais e vinte e um centavos) e título de Doutor, será de R$
3.147,69 (três mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove
centavos).
7. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste edital; da
Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário, naquilo que couber;
dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre a
admissão de docentes; da Lei nº 8.745/1993 e da Orientação Nor-
mativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compro-
misso tácito por parte do candidato de aceitar as condições esta-
belecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos
atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 92/2015

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 23072034139/15-01. , publicada no D.O.U de
29/08/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de
OPME (Ortopedia e Neurocirurgia), para atender as necessidades do
HC/UFMG. Novo Edital: 14/09/2016 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Av. Alfredo Balena, 110 Santa Efigenia - BELO HORIZONTE -
MGEntrega das Propostas: a partir de 29/08/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/09/2016, às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FERNANDO HENRIQUE KNISCHEWSKI
PIMENTEL

Pregoeiro

(SIDEC - 13/09/2016) 153261-15229-2016NE802554

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

EXTRATOS DE CONTRATOS

A Universidade Federal do Oeste do Pará, representada pelo Pró-
Reitor de Gestão de Pessoas, Sr. Milton Renato da Silva Melo, ce-
lebrou os contratos de prestação de serviços a fim de suprir ne-
cessidade temporária de excepcional interesse público com funda-
mento legal na Lei nº 8.745/93, de 09.12.1993, sem vínculo efetivo
com a Contratante pelo prazo legal de 12 meses podendo ser pror-
rogados por igual período:
Contrato nº 14/2116 _ Processo nº 23204.010548/2016-42. Contra-
tado na qualidade de Professor Substituto: Juliana Gagno Lima. Ob-
jetivo: Contrato de Prestação de Serviços para atender demanda do
Instituto de Saúde Coletiva. Prazo: 9 de setembro de 2016 a 9 de
setembro de 2017. Tema: Saúde Coletiva/Gestão e políticas de saúde.
Regime de Trabalho: 40 horas. Valor: R$ 4.008,68.
Contrato nº 15/2116 _ Processo nº 23204.010546/2016-53. Contra-
tado: Marcilene Nascimento de Farias. Objetivo: Contrato de Pres-
tação de Serviços para atender demanda do Instituto de Ciências da
Educação. Prazo: 9 de setembro de 2016 a 9 de setembro de 2017.
Tema: Ensino de História. Regime de Trabalho: 40 horas. Valor: R$
4.008,68.
Contrato nº 16/2116 _ Processo nº 23204.010545/2016-17. Contra-
tado: Claudir Oliveira. Objetivo: Contrato de Prestação de Serviços
para atender demanda do Instituto de Ciências da Educação. Prazo: 9
de setembro de 2016 a 9 de setembro de 2017. Tema: Matemática.
Regime de Trabalho: 40 horas. Valor: R$ 4.008,68.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2016 - UASG 158515

Nº Processo: 23204010256201529 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ser-
viço de Engenharia e Geologia, tipo consultoria técnica, para ob-
tenção da outorga de direito de uso de recurso hídrico de 05 (cinco)
poços tubulares, junto ao órgão ambiental competente no Estado do
Pará, conforme especificações, condições e demais exigências es-
tabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 14/09/2016 de 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida Mendonça
Furtado, N¨ 2946 ( Campus Amazonia) Fátima - SANTAREM - PA
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158515-05-4-2016. En-
trega das Propostas: a partir de 14/09/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/09/2016 às
09h00 n site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 13/09/2016) 158515-26441-2016NE800077

PREGÃO Nº 17/2016 - UASG 158515

Nº Processo: 23204006405201636 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preços para aquisição de Bebedouros Acessíveis Total de
Itens Licitados: 00001. Edital: 14/09/2016 de 08h00 às 17h59. En-
dereço: Avenida Mendonça Furtado, N¨ 2946 ( Campus Amazonia)
Fátima - SANTAREM - PA ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/158515-05-17-2016. Entrega das Propostas: a partir
de 14/09/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 03/10/2016 às 09h00 n site www.comprasnet.gov.br.

GEANY CLEIDE CARVALHO MARTINS
Pró-reitora de Administração

(SIDEC - 13/09/2016) 158515-26441-2016NE800077

RETIFICAÇÕES

Na retificação do Edital nº 26, de 30 de agosto de 2016,
publicado no Diário Oficial da União nº 174, Seção 3 de 9 de
setembro de 2016, página 70:

onde se lê: "Divulgação do gabarito da Prova Objetiva, Data
provável de 21/11/2016.". leia-se: "Divulgação do gabarito da Prova
Objetiva, Data provável de 28/11/2016.".

Na retificação do Edital nº 27, de 30 de agosto de 2016,
publicado no Diário Oficial da União nº 170, Seção 3 de 2 de
setembro de 2016, página 87:

onde se lê: "* Vaga reservada prioritariamente para pessoa
com deficiência; ** Vaga reservada prioritariamente para pessoa ins-
crita na cota racial que se autodeclarar negro de cor preta ou par-
da.".

leia-se "* 01 (uma) Vaga reservada prioritariamente para
pessoa com deficiência; ** 01 (uma) Vaga reservada prioritariamente
para pessoa inscrita na cota racial que se autodeclarar negro de cor
preta ou parda.".

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2016 - UASG 153063

Nº Processo: 37637/2014.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 3/2015. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARA -CNPJ Contratado: 07714295000107. Con-
tratado : CONSTRUTORA MAGUEN LTDA - EPP -Objeto: Ade-
quações para a PNE da Biblioteca Central do Campus da UFPA em
Belém/PA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei
nº 9.854/99, Decs. nºs 93.872/86, 7.893/2013, IN 05/95-MARE e IN-
02/2008-SLTI-MPOG. Vigência: 14/09/2016 a 13/02/2017. Valor To-
tal: R$1.519.447,85. Fonte: 112000000 - 2016NE802497. Data de
Assinatura: 13/09/2016.

(SICON - 13/09/2016)
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