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RETIFICAÇÕES

Extrato do Contrato146/2008firmado entre a Universidade
Federal de Santa Maria e a VIPI MATERIAIS CIRURGICOS E
HOSPITALARES LTDA, publicado na seção 3, página 42 no dia
09/09/2008, onde lê-se: vigência 20/08/2008 até 31/12/2008, leia-se
vigência 27/08/2008 a 31/12/2008.

<!ID1415141-0>

No Extrato de Termo Aditivo Nº 21/2008 publicado no D.O.
de 12/08/2008 , Seção 3, Pág. 43. Onde se lê: Valor R$ 72.972,12
Leia-se : Valor R$ 1,04

(SICON - 01/10/2008) 153164-15238-2008NE900144
<!ID1415142-0>

No Extrato de Termo Aditivo Nº 22/2008 publicado no D.O.
de 09/09/2008 , Seção 3, Pág. 42. Onde se lê: Valor R$ 25.555,65
Leia-se : Valor R$ 61,64

(SICON - 01/10/2008) 153164-15238-2008NE900144
<!ID1415143-0>

No Extrato de Termo Aditivo Nº 6/2008 publicado no D.O.
de 09/09/2008 , Seção 3, Pág. 42. Onde se lê: O período de vigência
do contrato, fica prorrogado até o dia 17 de outrubro para o item A.
Leia-se : O período de vigência, previsto na cláusula sexta do Con-
trato, fica prorrogado até o dia 17 de outubro de 2008, para os itens
A , B e C.

(SICON - 01/10/2008) 153164-15238-2008NE090014

COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL

EDITAL Nº 38, DE 29 DE SETEMBRO DE 2008

O Diretor do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria
torna público, para conhecimento dos interessados, que, no período de
06 de outubro a 05 de novembro de 2008, estarão abertas as ins-
crições à Prova de Seleção para ingresso nos cursos do Colégio
Técnico Industrial de Santa Maria, da Universidade Federal de Santa
Maria, com as necessárias especificações a seguir relacionadas:

CURSOS OFERECIDOS PARA 2009:
Ensino Médio integrado ao Técnico em Eletrotécnica (código

11) - Duração de três anos e meio - Vagas: 30 - Turnos: Manhã e
Tarde. Exigência: Ensino Fundamental completo;

Ensino Médio integrado ao Técnico em Mecânica (código
13) - Duração de três anos e meio - Vagas: 30 - Turnos: Manhã e
Tarde. Exigência: Ensino Fundamental completo;

Eletrotécnica (código 31) - Vagas: 32 - Turno: Noite. Exi-
gência: Ensino Médio completo;

Mecânica (código 32) - Vagas: 32 - Turno: Noite. Exigência:
Ensino Médio completo;

Eletromecânica (código 37) - Vagas: 32 - Turno: Noite. Exi-
gência: Ensino Médio completo;

Segurança do Trabalho (código 35) - Vagas: 32 - Turno:
Noite. Exigência: Ensino Médio complAutomação Industrial na mo-
dalidade a distância (código 51) - Vagas: 100 para o pólo de Santa
Maria- Exigência: Ensino Médio completo;

Automação Industrial na modalidade a distância (código 52)
- Vagas: 50 para o pólo de Bagé - Exigência: Ensino Médio com-
pleto;

Automação Industrial na modalidade a distância (código 53)
- Vagas: 50 para o pólo de Canguçu - Exigência: Ensino Médio
completo;

Automação Industrial na modalidade a distância (código 54)
- Vagas: 50 para o pólo de Alegrete - Exigência: Ensino Médio
completo;

Automação Industrial na modalidade a distância (código 55)
- Vagas: 50 para o pólo de São Borja - Exigência: Ensino Médio
completo.

O Edital completo encontra-se no site do CTISM:
w w w. u f s m . b r / c t i s m / c o p e s

No Edital completo, estão contidas as normas para os pe-
didos de isenção do valor da taxa de inscrição. Os pedidos ho-
mologados serão divulgados no dia 20 de outubro do corrente ano, no
site do CTISM: www.ufsm.br/ctism/copes e no mural do CTISM.

No Edital completo, estão contempladas reservas de vagas de
acordo com o sistema de cotas, conforme a Resolução 011/07 da
UFSM.

As inscrições serão realizadas no site www.ufsm.br/ctism/co-
pes, através do preenchimento da Ficha de Inscrição Eletrônica, de 06
de outubro a 05 de novembro de 2008.

A Prova de Seleção será realizada no dia 7 de dezembro de 2008.

CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMETO.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
<!ID1414091-0>

EDITAL Nº 270, DE 29 DE SETEMBRO DE 2008

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e considerando o que dispõem as Portarias nº 286 do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada em Diário Oficial da União de 03/09/2008 e nº 1.110 do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União de 05/09/2008, e respeitando o que dispõe
a Resolução do Conselho Universitário nº 45, de 10 de outubro de 2007, torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de provas e títulos para o Magistério de Ensino Superior, para o seu
Quadro Permanente, a serem distribuídos no Campus Diadema, em conformidade com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, Decreto nº 94.664, de 23 de junho de 1987,
e mediante as normas contidas neste Edital e suas posteriores alterações, não cabendo a nenhum candidato alegar desconhecimento dos citados expedientes.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS:
1.1 O presente concurso tem por objetivo o provimento de 08 (oito) vagas, no Campus Diadema, na Classe de Professor Adjunto, conforme item abaixo:

Áreas Requisitos Nº de Vagas
Química Inorgânica Graduação em Química, título de Doutor e experiência na área específica. Deve apresentar projeto de pesquisa nas áreas constantes no Anexo II. Além das

atribuições previstas em lei, inclui-se ministrar conteúdos programáticos em disciplinas da área específica e correlatas em período diurno e noturno.
1

Microbiologia Básica e Clínica Título de Doutor e formação na área específica e experiência comprovada de no mínimo 1 (um) ano após o doutorado. Deve apresentar projeto de pesquisa
nas áreas constantes no Anexo II. Além das atribuições previstas em lei, inclui-se ministrar conteúdos programáticos em disciplinas da área específica e
correlatas em período diurno e noturno.

1

Patologia Geral e Fisiopatologia Título de Doutor e formação na área específica e experiência comprovada de no mínimo 1 (um) ano após o doutorado. Deve apresentar projeto de pesquisa
nas áreas constantes no Anexo II. Além das atribuições previstas em lei, inclui-se ministrar conteúdos programáticos em disciplinas da área específica e
correlatas em período diurno e noturno.

1

Equipamentos e Processos de Separação Graduação em Engenharia Química, Mecânica ou de Petróleo, título de Doutor em Engenharia e experiência na área de processos de separação. Deve
apresentar projeto de pesquisa nas áreas constantes no Anexo II. Além das atribuições previstas em lei, inclui-se ministrar conteúdos programáticos em
disciplinas da área específica e correlatas em período diurno e noturno.

1

Fenômenos de Transporte Graduação em Engenharia Química, Mecânica ou de Petróleo, título de Doutor em Engenharia e experiência na área de fenômenos de transporte. Deve
apresentar projeto de pesquisa nas áreas constantes no Anexo II. Além das atribuições previstas em lei, inclui-se ministrar conteúdos programáticos em
disciplinas da área específica e correlatas em período diurno e noturno.

1

Fisiologia Vegetal Título de Doutor com experiência na área específica. Deve apresentar projeto de pesquisa nas áreas constantes no Anexo II. Além das atribuições previstas
em lei, inclui-se ministrar conteúdos programáticos em disciplinas da área específica e correlatas em período diurno e noturno.

1

Zoologia de Vertebrados Título de Doutor com experiência na área específica. Deve apresentar projeto de pesquisa nas áreas constantes no Anexo II. Além das atribuições previstas
em lei, inclui-se ministrar conteúdos programáticos em disciplinas da área específica e correlatas em período diurno e noturno.

1

Matemática Graduação e título de Doutor na área de Matemática. Experiência comprovada de no mínimo 1 (um) ano após o doutorado. Deve apresentar projeto de
pesquisa nas áreas constantes no Anexo II. Além das atribuições previstas em lei, inclui-se ministrar conteúdos programáticos em disciplinas da área
específica e correlatas em período diurno e noturno.

1

1.2. Remuneração para o regime de trabalho de Dedicação Exclusiva: R$ 6.497,05 (seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinco centavos).
2. TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA/REQUISITOS:
2.1. As vagas a que se refere o presente Edital serão acessíveis somente aos candidatos detentores do título de Doutor, outorgado por Instituição brasileira, na hipótese de título outorgado por Instituição

estrangeira revalidado conforme legislação vigente.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. Período de 02/10/2008 a 31/10/2008, exceto sábados, domingos e feriados, para entrega da documentação exigida.
3.2. Horário das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas.
3.3. Local: UNIFESP - Campus Diadema: Rua Prof. Artur Riedel 275, Jardim Eldorado, Diadema, pessoalmente ou por procurador legalmente constituído.
4. TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva: R$ 162,42 (Cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos).
5. DA VALIDADE DO CONCURSO
5.1. O Concurso terá validade de 01 (um) ano a partir da publicação da homologação dos resultados, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com Decreto n.º 4.175/02, artigo 1º, § 1º e § 3º e

interesse da Administração da UNIFESP.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de São Paulo.
6.2. O inteiro teor deste Edital e demais informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico http://www.unifesp.br.

MARCOS PACHECO DE TOLEDO FERRAZ

<!ID1415176-0>

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 11/2008

Objeto: Reforma para adequação do imóvel desti-nado ao Depar-
tamento de Oftalmologia - Disciplina de Técnica Oftalmológica e
administração -Situado a Rua dos Otonis, 710 Total de Itens Li-
citados: 00001 . Edital: 02/10/2008 de 08h00 às 09h00 e de 10h às
14h00 . ENDEREÇO: Rua Botucatu, 740 - 5.andar - Departamento
Administrativo Vila Clementino - SAO PAULO - SP . Entrega das
Propostas: 13/10/2008 às 14h00 . Endereço: Rua Botucatu, 740 -
5.andar - Departamento Administrativo Vila Clementino - SAO PAU-
LO - SP

ANTONIO ADRIANI NETO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

(SIDEC - 01/10/2008) 153031-15250-2008NE900006

<!ID1415177-0>

PREGÃO Nº 244/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mesas, tanquinho, refri-

gerador e fogão industrial para o refeitório. Total de Itens Licitados:

00004 . Edital: 02/10/2008 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 16h00 .

ENDEREÇO: Estrada do Caminho Velho, 333 Pimentas - GUA-

RULHOS - SP . Entrega das Propostas: a partir de 02/10/2008 às

09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:

20/10/2008 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br

MIGUEL ROBERTO JORGE

Ordenador de Despesas

(SIDEC - 01/10/2008) 153031-15250-2008NE900006
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PREGÃO Nº 248/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bancada e armário para
acomodar materiais do Laboratorio de fisica e quimica do curso de
graduaçãoem Tecnologia em Saude da UNIFESP. Total de Itens Li-
citados: 00002 . Edital: 02/10/2008 de 10h00 às 12h00 e de 14h às
16h00 . ENDEREÇO: Rua Botucatu, 740, 5ºa VL Clementino - SAO
PAULO - SP . Entrega das Propostas: a partir de 02/10/2008 às 10h00
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 14/10/2008
às 12h00 site www.comprasnet.gov.br

ELAINE ORNELLA DE ANTONIO ITO
Pregoeira

(SIDEC - 01/10/2008) 153031-15250-2008NE900006




