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EDITAL Nº 54, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008

O Diretor do Centro de Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Campus de Campina Grande, no uso de suas atribuições e considerando o disposto: no Decreto Nº 4.175, de 27
de março de 2002, da Presidência da República, na Portaria nº 450 do Ministério do Planejamento, de 06 de novembro de 2002 e na Portaria Interministerial nº 22, dos Ministérios da Educação e do Planejamento,
Orçamento e Gestão, de 30 de Abril de 2007, com alterações, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições no período de 02 de Fevereiro a 05 de março de 2009, para concurso público
de provas e títulos destinado a selecionar candidatos para o provimento de 01 vaga na carreira do Magistério Superior, pertencente ao Quadro de Pessoal desta Universidade, para a Unidade Acadêmica de Sociologia
e Antropologia, conforme área e vaga abaixo especificados:

Unidade
Acadêmica

Área de Conhecimento
Objeto do Concurso

Titulação Acadêmica Mínima Exigida na Classe de Professor Adjunto, Padrão I Remuneração inicial -
classe Adjunto I

Regime
de trabalho

Va g a s

Sociologia e
Antropologia

Teoria Sociológica Titulação Mínima: Título de Doutor.O candidato deverá ter graduação, mestrado e doutorado em Ciências Sociais,
Sociologia ou áreas afins. Obrigatoriamente deverá ser mestre ou doutor em Ciências Sociais ou Sociologia

R$ 6.497,16 T- 40 com
Dedicação Exclusi-

va

01

O Edital completo, a que se refere este aviso, estará disponível a partir de 29/12/2008, no endereço eletrônico http://www.ufcg.edu.br.

LEMUEL DOURADO GUERRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 23070.008270/2007-15; Contrato nº 04/2008 entre a UFG e
Arte & Delicias Comercial de Produtos Alimentícios Ltda; CNPJ:
05439181/0001-70; Objeto: Concessão de uso de área com 26,76 m²,
destinada á exploração de de lanchonete na Faculdade de Educação
Física da UFG; Vigência: 02.12.2008 a 01.12.2009; UFG: Edward
Madureira Brasil - Reitor; Concessionária: Arte & Delicias Comercial
de Produtos Alimentícios Ltda.

EDITAL DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008

O Reitor da UFG, usando de suas atribuições regimentais,
torna público que o período de inscrição do edital nº. 103/2008
publicado no DOU de 17/11/2008, fica reaberto no período de
29/12/2008 a 28/01/2009 para a área de Ensino de Química e es-
tabelece alterações no anexo I e nas normas complementares re-
ferentes à área mencionada. A íntegra do Aditivo encontra-se no sítio
da UFG (www.ufg.br).

EDWARD MADUREIRA BRASIL

EDITAIS DE HOMOLOGAÇÃO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008

O Reitor da UFG, usando de suas atribuições estatutárias e
regimentais, tendo em vista o disposto no Decreto nº 4.175, de
27/03/2002, Portaria/MPOG nº 286, publicada no D.O.U. de
03/09/2008, Portaria/MEC nº 1226, publicada no D.O.U. de
06/10/2008 e Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC nº 01/2007,
homologa e torna público a lista dos candidatos aprovados no Con-
curso Público:

Nº 251 - Professor Adjunto, Nível 1/DE, objeto do Edital nº
100, publicado no D.O.U. de 10/11/2008 (Processo n°
23070.020896/2008-81): Área do Concurso: Física da Matéria Con-
densada - Teoria/CAC; exercício: Catalão/GO; Candidatos: 1º- Norton
Gomes de Almeida, média: 7,93; 2º- Eberth de Almeida Corrêa,
média: 7,11; 3º- Wytler Cordeiro dos Santos, média: 6,68; 4º- Fábio
Macêdo Mendes, média: 6,57; 5º- Paulo Alexandre de Castro, média:
6,50.

Nº 252 - Professor Adjunto, Nível 1/DE, objeto do Edital nº
104, publicado no D.O.U. de 14/11/2008 (Processo n°
23070.021673/2008-31): Área do Concurso: Botânica com ênfase em
Morfo-Anatomia Ecológica e/ou Ecofisiologia Vegetal/ICB; exercí-
cio: Goiânia/GO; Candidatos: 1º- Ana Sílvia Franco Pinheiro Mo-
reira, média: 8,51; 2º- Jales Teixeira Chaves Filho, média: 7,27.

EDWARD MADUREIRA BRASIL

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 253,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008

O Reitor da UFG, usando de suas atribuições estatutárias e re-
gimentais, tendo em vista o disposto no Decreto nº 4.175, de 27/03/2002,
Portaria/MPOG nº 286, publicada no D.O.U. de 03/09/2008, Porta-
ria/MEC nº 1226, publicada no D.O.U. de 06/10/2008 e Resolução Con-
junta CONSUNI/CEPEC nº 01/2007, homologa e torna público a lista dos
candidatos aprovados no Concurso Público para o Cargo de Professor
Adjunto, Nível 1/DE, objeto do Edital nº 100, publicado no D.O.U. de
10/11/2008 (Processo n° 23070.020922/2008-71): Área do Concurso: Psi-
cologia da Educação/CAC; exercício: Catalão/GO; Candidatos: 1º- Maria
José dos Santos, média: 9,15; 2º- Eliza Maria Barbosa, média: 7,63.

EDWARD MADUREIRA BRASIL

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2181/2008

Nº Processo: 23070024216/08-06 . Objeto: Serviços de apoio a even-
tos/UFG. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo
24, inciso IV, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Despesa de pequeno
vulto. Declaração de Dispensa em 26/12/2008 . ORLANDO AFON-
SO VALLE DO AMARAL . Pró-Reitor de Adm. e Finanças da UFG.
. Ratificação em 26/12/2008 . ORLANDO AFONSO VALLE DO
AMARAL . Pró-Reitor de Adm. e Finanças da UFG. . Valor: R$
20.733,61 . Contratada :SUBLIME SERVICOS GERAIS LTDA .

(SIDEC - 26/12/2008) 153052-15226-2008NE090019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 307/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Contração de empresa especializada na
prestação de serviços de apoio a eventos, a serem prestados no Centro
de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufaiçal da UFG. Total
de Itens Licitados: 00001 . Edital: 29/12/2008 de 08h00 às 11h30 e de
14h às 17h00 . ENDEREÇO: Av.Universitária n. 1593 Universitário -
GOIANIA - GO . Entrega das Propostas: a partir de 29/12/2008 às

08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
09/01/2009 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL
Pró-Reitor

(SIDEC - 26/12/2008) 153052-15226-2008NE900019

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 146/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de óleo lubrificante para motor
veicular. Total de Itens Licitados: 00003 . Edital: 29/12/2008 de
08h00 às 10h00 e de 14h às 16h00 . ENDEREÇO: Av. BPS 1303

Pinheirinho - ITAJUBA - MG . Entrega das Propostas: a partir de
29/12/2008 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 12/01/2009 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br

MARCOS LUCIO MOTA
Pregoeiro

(SIDEC - 26/12/2008) 153030-15249-2008NE900028

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 118/2008

Nº Processo: 0001182008 . Objeto: Aquisição de estação meteo-
rológica. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo
24, inciso XXI, da Lei8.666/93 . Justificativa: Aquisição de equi-
pamento destinado à pesquisa científica e tecnológica com recurso
oriundo da CAPES. Declaração de Dispensa em 26/12/2008 . ISA-
BEL CRISTINA DE RESENDE SALGADO SOUZA . Diretora de
Material e Serviços Gerais . Ratificação em 26/12/2008 . ANTÔNIO
NAZARENO GUIMARÃES MENDES . Reitor . Valor: R$ 22.230,00
. Contratada :CAMPBELL SCIENTIFIC DO BRASIL LTD.

(SIDEC - 26/12/2008) 153032-15251-2008NE900015

EDITAL Nº 29, DE 26 DE JUNHO DE 2008

O Reitor da Universidade Federal de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, e de acordo com o disposto no art. 10 da Lei no
8.112, de 11/12/90, no art. 9º da Lei nº 11.091, de 12/1/2005, alterada pela Lei nº 11.233, de 22/12/2005, na Portaria nº 988, de 11/8/2008, do
Ministério da Educação, na Portaria nº 286, de 2/9/2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Portaria nº 1.226, de 6/10/2008
e a Portaria nº 1.535, de 19/12/2008, ambas do Ministério da Educação, faz saber que se encontrarão abertas inscrições para concurso público
destinado ao provimento de cargos técnico-administrativos em Educação, regidos pela Lei no 8.112, de 11/12/90.

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1- Os cargos, número de vagas, requisitos de qualificação e regime de trabalho são os abaixo especificados:

C a rg o s Nº de vagas Requisitos de qualificação Regime de trabalho
Nível de Classificação E

Administrador 14 * Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Administração, fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no conselho competente (Lei nº
4.769/1965).

40 horas

Analista de Tecnologia da Informa-
ção

3 Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior, em nível de graduação, na área de Tec-
nologia da Informação ou Ciência da Computação ou áreas afins, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

40 horas

Contador 3 Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Ciências Contábeis, fornecido por ins-
tituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no conselho com-
petente (Decreto-Lei nº 9.295 e 9.710/1946, Lei nº 570/1948 e Resolução CFC nº 560/1983).

40 horas

Químico 3 Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior na área de Química, fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no conselho competente ( Lei
nº 2.800/1956 e Decreto nº 85.877/1981).

40 horas

Nível de Classificação D
Técnico de Tecnologia da Informa-

ção
7* Certificado de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) profissionalizante, na área de Tecnologia da

Informação; ou
Certificado de curso de nível médio (antigo 2º grau) completo, + curso técnico com ênfase em sistemas
computacionais.

40 horas

1.2. O ingresso nos cargos de nível superior far-se-á no Nível
de Classificação E, Nível de Capacitação I e padrão de vencimento 1
e, no cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, no Nível de
Classificação D, Nível de Capacitação I e padrão de vencimento 1.

1.3. A descrição sumária das atividades inerentes aos cargos
está relacionada a seguir:

ADMINISTRADOR: Planejar, organizar, controlar e asses-
sorar as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio,
materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; imple-
mentar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional;
promover estudos de racionalização e controlar o desempenho or-
ganizacional; prestar consultoria administrativa. Assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: De-
senvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando re-
quisitos e funcionalidades do sistema, especificando sua arquitetura,
escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando progra-
mas, codificando aplicativos; administrar ambientes informatizados;
prestar treinamento e suporte técnico; elaborar documentação técnica;
estabelecer padrões; coordenar projetos e oferecer soluções para am-
bientes informatizados; pesquisar tecnologias em informática; asses-
sorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CONTADOR: Executar a escrituração mediante lançamentos
dos atos e fatos contábeis; elaborar e manter atualizados relatórios
contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de contas;
participar da implantação e execução das normas e rotinas de controle

interno; elaborar e acompanhar a execução do orçamento; elaborar
demonstrações contábeis e a Prestação de Contas Anual do órgão;
prestar assessoria e preparar informações econômico-financeiras;
atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia. as-
sessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

QUÍMICO: Realizar ensaios, análises químicas e físico-quí-
micas, selecionando metodologia, matérias, reagentes de análise e
critérios de amostragem, homogeneizando, dimensionando e solu-
bilizando amostras; produzir substâncias; desenvolver metodologias
analíticas; interpretar dados químicos; monitorar impacto ambiental
de substâncias; supervisionar procedimentos químicos; coordenar ati-
vidades químicas laboratoriais. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: De-
senvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, cri-
térios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de
dados e codificação de programas; projetar, implantar e realizar ma-
nutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho,
tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem
de programação e ferramentas de desenvolvimento; assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão; utilizar recursos de in-
formática.

O regime jurídico para os candidatos nomeados será o es-
tatutário, previsto na Lei nº 8.112/90 e em suas alterações, e na
legislação complementar.




