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4.11. Somente será considerada a documentação postada pelo
candidato, via SEDEX, até o último dia de inscrição 15/05/2009.

5. DAS PROVAS - CONHECIMENTO GERAL E CONHE-
CIMENTO ESPECIFICO

5.1. As provas de conhecimento geral e conhecimento es-
pecifico serão realizadas no dia 28/06/2009 em local a ser dispo-
nibilizado no site www.ufrr.br e afixado no mural da Diretoria de
Recursos Humanos/DRH, Av. Cap. Ene Garcêz, n.º 2413 - Bairro
Aeroporto - CEP 69.304-000, Boa Vista - Roraima.

5.1.1. O candidato que tiver sua inscrição deferida receberá
no endereço informado por ele na ficha-requerimento de inscrição, o
Boleto de Confirmação de Inscrição (BCI), constando o local, a data
e horário da realização das provas, ressaltando que as provas serão
realizadas na cidade de Boa Vista, estado de Roraima. Para tanto, o

candidato deverá manter atualizado seu endereço junto ao setor res-
ponsável pelo recebimento de sua inscrição, enquanto estiver par-
ticipando do Concurso Público.

5.2. As provas terão a duração de (04) quatro horas, in-
cluindo o tempo para o preenchimento da folha de respostas e serão
executadas em uma única fase, constando de duas modalidades de
avaliação (prova de conhecimento geral e prova de conhecimento
específico), em caráter eliminatório e classificatório, conforme a se-
guir:

5.2.1. Para os cargos de Nível Superior
a) prova de conhecimento geral (vide programa - anexo II)
b) prova de conhecimento específico (vide programa - anexo

II)

5.2.2. Para os Cargos de Nível Intermediário
a) prova de conhecimento geral (vide programa - anexo II)
b) prova de conhecimento específico (vide programa - anexo

II)
5.3. As provas (conhecimento geral e conhecimento espe-

cífico) serão compostas de questões de múltipla escolha com cinco
alternativas cada uma e apenas uma correta e versarão sobre o Con-
teúdo Programático, anexo II deste Edital.

5.4. A pontuação das provas de conhecimento geral e prova
de conhecimento específico será distribuída conforme o quadro a
seguir:

Provas Q de de Questões Ponto por Questão Pontuação Total de Cada Prova
Conhecimento geral 40 01 40
Conhecimento específico 30 02 60

To t a i s 70 -------------------- 100

6. DAS PROVAS PRÁTICAS
6.1 Para a prova prática serão convocados os candidatos

classificados na prova objetiva em ate 6 (seis) vezes o numero de
vagas ofertadas para o cargo a que concorre.

6.2 A prova prática será de caráter eliminatório com nota de
0 a 100 pontos

6.3 Será eliminado o candidato que obtiver pontuação in-
ferior a 60(sessenta) pontos

6.4 Para os Cargos de Nivel E
(Editor de Publicações e Tradutor e Interprete)
6.5 Os atos/avisos de convocação estarão disponíveis no

endereço eletrônico www.ufrr.br a na diretorias de Recursos Humanos
da UFRR com antecedência de 72 (setenta e duas) horas de an-
tecedências da realização da prova.

10. DO RESULTADO FINAL
10.1. A nota final (NF), porá os cargos que não exigem

prova prática será a soma algébrica do total da pontuação da Prova de
Conhecimento Geral (PCG) e do total da Prova de Conhecimento
Específico (PCE), considerando o subitem 5.4.1.

10.2 A nota final (NF), para os cargos que exigem prova
prática será a media aritmética da soma do resultado da prova ob-
jetiva e do resultado da prova prática.

10.3 Após o julgamento de eventuais recursos, será divul-
gado e publicado no Diário Oficial da União, no site www.ufrr.br e
nos murais da UFRR, o resultado final do Concurso Público, por
ordem decrescente de pontuação, por cargo, obedecido aos critérios
de desempate e atendimento ao subitem 5.4.1.

11. DO PRAZO DE VALIDADE
11.1. O prazo de validade do Concurso Público a que se

refere o presente Edital será de 01 (um) ano, prorrogável por igual
período, contado da data de publicação da homologação do resultado
final. Conforme Decreto nº 4.175, de 27/03/2002.

11.2. O candidato concorre exclusivamente às vagas de que
trata este o presente Edital. Caso sejam autorizadas novas vagas para
os cargos iguais, o candidato poderá ser convocado para tomar posse
durante a validade do Concurso Público, observando-se a legislação
vigente.

Edital completo no site da UFRR www.ufrr.br e no mural da
UFRR

MARIA ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2009

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
23112000435200981 . Objeto: Reforma doedificio NR 20 (Socio-
logia)

MANOEL FERNANDO MARTINS
Pró-Reitor

(SIDEC - 27/04/2009) 154049-15266-2009NE900114

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO JOÃO DEL REI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2009

Número do Contrato: 304/2008. Nº Processo: 23122001718200800.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO -DEL-
REI. CNPJ Contratado: 38603361000103. Contratado : MINAS SER-
VICOS GERAIS LTDA -Objeto: Fica acrescido a clausula 2º do
contrato original a previsão mensal de viagens."viagens s/pernoite,
despesas referentes a alimentaçãovalor de R$10,38(conf.convenção
coletiva da categoria/2008/06 viagens, total R$62,28"."Despesas
c/hospedagem de R$60,00/dia qdo o deslocamento requerer o per-
noite(conf.média diária realizada junto a rede hotelaria)mediante
aprest.comprovante despesas,06 viagens, total R$360,00". Nºhs extras
previstas(salário,carga horária x nºhoras extras +50%, 40 total
R$468,38. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 alterada pela Lei 883/93.
Vigência: 05/01/2009 a 28/12/2009. Data de Assinatura:
05/01/2009.

(SICON - 27/04/2009) 154069-15276-2009NE090057

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DIVISÃO DE APOIO E PROCEDIMENTOS

A D M I N I S T R AT I V O S

EDITAIS DE 24 DE ABRIL DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DOCENTE

MAGISTÉRIO SUPERIOR

A Diretora da Divisão de Apoio e Procedimentos Admi-
nistrativos da Pró-reitoria de Ensino de Graduação da Universidade
Federal de São João del-Rei - UFSJ, Homologa os Concursos Publico
para o cargo Docente do Magistério Superior, classe Adjunto para o
Campus Avançado do Alto Paraopeba e torna público o seu resultado,
através dos nomes a saber:

CPD 010/2009/CAAP - FÍSICO-QUIMICA
1º Lugar: Kleber Bergamaski
2º Lugar: Fábio do Carmo Bragança
CPD 014/2009/CAAP - BIOQUÍMICA NDUSTRIAL,BIO-

QUÍMICA BIOTECNOLÓGICA E DE PROCESSOS
1º Lugar: Juliano Lemos Bicas
2º Lugar: Enio Nazare de Oliveira Junior
3º Lugar: André Aguiar Mendes
4º Lugar: Sandra de Cássia Dias
CPD 015/2009/CAAP - CONTROLE E AUTOMAÇÃO
1º Lugar: Fernando de Oliveira Souza

CPD 001/2009/DCTEF
A Diretora da Divisão de Apoio e Procedimentos Admi-

nistrativos da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade
Federal de São João del-Rei - UFSJ, HOMOLOGA o Concurso
Publico para o cargo Docente do Magistério Superior, classe Adjunto,
nível I - CPD 001/2009, na área de Térmicas e/ou Fluidos, para o
Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos, realizado nos dias
14 a 16 de abril de 2009 e torna público o seu resultado, a saber:

1º Lugar: Andréa Lúcia Teixeira Charbel

ADRIANA AMORIM DA SILVA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO CARLOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2009

Nº Processo: 23112001196200986. Contratante: FUNDACAO UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE -SAO CARLOS. CNPJ Contratado:
03324937000100. Contratado : EMPRESA DE MINERACAO
AGUAS DO SUL-LTDA. Objeto: Fornecimento de água mineral sem
gás em galões de 20 litros. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência:
06/04/2009 a 06/04/2010. Valor Total: R$5.985,00. Fonte: 112000000
- 2009NE900467. Data de Assinatura: 06/04/2009.

(SICON - 27/04/2009) 154049-15266-2009NE900114

EDITAL DE 24 DE ABRIL DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE

A Diretora da Divisão de Apoio e Procedimentos Admi-
nistrativos da Pró-reitoria de Ensino de Graduação da Universidade
Federal de São João del-Rei - UFSJ, sediada em São João del Rei -
Minas Gerais à Praça Frei Orlando 170, faz saber a todos quanto o

presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por ordem
do Reitor da referida Universidade, Professor Helvécio Luiz Reis, e
de acordo com o disposto na Resolução nº 010/2006 do Conselho
Universitário, a Lei nº 8.112 de 11/12/1990, Decreto nº 4.175 de
27/03/2002, as Portarias nº 450/2002 e 286/2008 do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e Portaria 1226, de 06 de outubro
de 2008 do Ministério da Educação, fará realizar Concurso Público
para provimento de cargo de docente da Carreira do Magistério Su-
perior, na classe de Adjunto, nível I (R$6.866,84) ou Assistente nível
I (R$4.586,59), conforme área e número de vagas abaixo discri-
minado. Taxa de Inscrição: R$206,00 (duzentos e seis reais). O can-
ditato deverá preencher o formulário do GRU (Guia de Recolhimento
da União), disponível no endereço http://www.ufsj.edu.br/concur-
sos_docentes e pagar a taxa no Banco do Brasil. O concurso terá
validade de um ano. Demais informações e cópia integral deste Edital
poderão ser obtidas acessando a homepage da Universidade no en-
dereço www.ufsj.edu.br/concursos_docentes.

Nº
CPD

Área C a rg o Regime
Tr a b a l h o

Nº de vagas Requisitos Básicos Período de Inscrição/Local Inscrição

100 Agroecologia Adjunto DE 01 Doutorado na área do concurso ou áreas afins e experiência pro-
fissional e acadêmica: possuir tese e publicações em periódicos
indexados, na área do concurso.

01 a 05 de junho de 2009, na Secretaria do Departamento de
Engenharia de Biossistemas, Campus Dom Bosaco da Univer-
sidade Federal de São João del-Rei, no endereço: Praça Dom
Helvécio, 74 - Fábricas - São João del-Rei (MG), no horário de
9:00 horas às 11:00 e de 14:00 às 17:00 horas

101 Conservação, embalagem e
toxicologia de alimentos

Adjunto DE 01 Doutorado na área do concurso ou áreas afins e experiência pro-
fissional e acadêmica: possuir tese e publicações em periódicos
indexados, na área do concurso.

01 a 05 de junho de 2009, na Secretaria do Departamento de
Engenharia de Biossistemas, Campus Dom Bosaco da Univer-
sidade Federal de São João del-Rei, no endereço: Praça Dom
Helvécio, 74 - Fábricas - São João del-Rei (MG), no horário de
9:00 horas às 11:00 e de 14:00 às 17:00 horas

102 Construções rurais, armaze-
namento de grãos e mecani-
zação agrícola

Adjunto DE 01 Doutorado na área do concurso ou áreas afins e experiência pro-
fissional e acadêmica: possuir tese e publicações em periódicos
indexados, na área do concurso.

01 a 05 de junho de 2009, na Secretaria do Departamento de
Engenharia de Biossistemas, Campus Dom Bosaco da Univer-
sidade Federal de São João del-Rei, no endereço: Praça Dom
Helvécio, 74 - Fábricas - São João del-Rei (MG), no horário de
9:00 horas às 11:00 e de 14:00 às 17:00 horas




