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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No- 35/2010

No- Processo: 23078026860/10-10 . Objeto: Conferencista na Abertura
do XI Salão -de Extensão. Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damento Legal: Artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Solicitação da Pró-Reitoria de -Extensão. Declaração de Inexigibi-
lidade em 21/09/2010 . SANDRA DE DEUS. Pró-Reitora de Ex-
tensão.Ratificação em 21/09/2010 . LUIS ROBERTO DA SILVA
MACEDO. Pró-Reitor de Planejamento e Administração em -Exer-
cicio.. Valor: R$ 5.000,00 . Contratada :JUAN DIAZ BORDENAVE.
Valor: R$ 5.000,00

(SIDEC - 21/09/2010) 153114-15235-2010NE900078

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 3/2010

Número do Contrato: 22/2009. No- Processo: 23079034228200870.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE -JANEIRO.
CNPJ Contratado: 08028914000172. Contratado : JARDA CONS-
TRUCOES LTDA -Objeto: Finalidade específica em suspender por
05(cinco) dias úteis no período de 24/02/2010 a 02/03/2010 a vi-
gência do contrato. Fundamento Legal: Art.65 da lei 8666/93. Data de
Assinatura: 20/02/2010.

(SICON - 21/09/2010) 153115-15236-2010NE900051

E D I TA I S

O Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições conferidas pelo Decreto Presidencial de 24 de
junho de 2003, publicado no Diário Oficial da União No- 120, de 25
de junho de 2003, torna público que o período de inscrição para o
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 1 (uma)
vaga no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas com dedicação
exclusiva, prevista no Edital, no Setor Hematologia Clínica e Far-
mácia Hospitalar, do Campus Macaé, fica reaberto por mais 30 (trin-
ta) dias contados da publicação deste comunicado no Diário Oficial
da União, com alteração na categoria de Adjunto para Assistente. O
Edital referente é o de no- 26, de 18 de junho de 2010, DOU no- 11 8 ,
de 23 de junho de 2010, Seção 3, páginas 77 a 79.

O Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições conferidas pelo Decreto Presidencial de 24 de
junho de 2003, publicado no Diário Oficial da União No- 120, de 25
de junho de 2003, torna público que o período de inscrição para o
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 1 (uma)
vaga no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas com dedicação
exclusiva, prevista no Edital, no Setor Gestão e Avaliação de Sis-
temas Educacionais, do Departamento de Administração Educacional,
da Faculdade de Educação, fica reaberto por mais 30 (trinta) dias
contados da publicação deste comunicado no Diário Oficial da União,
com alteração na categoria de Adjunto para Assistente. O Edital
referente a essa vaga é o de no- 4, de 22 de janeiro de 2010, publicado
no DOU no- 18, de 27 de janeiro de 2010, Seção 3, páginas 52 a
54.

ALOÍSIO TEIXEIRA

1.5. O Concurso Público visa ao provimento do número de
vagas definido no Anexo I deste Edital, ressalvada a possibilidade de
acréscimo durante o seu prazo de validade, de acordo com as ne-
cessidades da UFRJ.

1.6. O presente Edital contém os seguintes anexos:
Anexo I - Quadro de vagas
Anexo II - Requisitos e atribuições dos cargos
Anexo III - Quadro de provas
Anexo IV - Conteúdos programáticos
2. DOS CARGOS
2.1. As atribuições dos cargos estão descritas no Anexo II

deste Edital.
2.2. A remuneração inicial para os cargos de nível inter-

mediário, classe D, é de R$ 1.821,90 (mil oitocentos e vinte e um
reais e noventa centavos) e para o cargo de Bibliotecário, classe E, é
de R$ 2.989,24 (dois mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e
quatro centavos), acrescidos de auxílio alimentação no valor de R$
304,00 (trezentos e quatro reais), auxílio pré-escolar no valor de R$
89,00 (oitenta e nove reais) e auxílio transporte.

2.3. A jornada de trabalho estabelecida para os cargos des-
critos neste Edital é de 40 (quarenta) horas semanais.

3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CAR-
GO

3.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, para in-
vestidura no cargo, aos seguintes requisitos:

a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na
forma estabelecida neste Edital, seus Anexos e suas retificações;

b) Atender ao nível mínimo exigido de escolaridade e for-
mação constantes no Anexo II deste edital;

c) Nos casos de profissões regulamentadas, estar inscrito ou
registrado, e em situação regular, no respectivo órgão regulador ou
autorizador para o exercício da profissão;

d) ter nacionalidade brasileira ou, no caso de nacionalidade
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasi-
leiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos po-
líticos, nos termos do parágrafo 1o do art. 12 da Constituição da
República Federativa do Brasil e na forma do disposto no art. 13 do
Decreto no 70.436/72.

e) ter idade mínima de 18 anos completos na data da pos-
se;

f) estar em gozo dos direitos políticos;
g) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
h) firmar declaração de não estar cumprindo sanção por

inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da
esfera federal, estadual ou municipal;

i) não possuir antecedentes criminais ou civis incompatíveis
com o ingresso no cargo;

j) apresentar documentação que comprove os pré-requisitos
exigidos para o cargo e possuir situação regular no órgão fiscalizador
do exercício da profissão ou em órgão competente, para o cargo que
o exigir;

k) apresentar declaração de não-acumulação de cargos;
l) não ter sofrido, no exercício da função pública, as pe-

nalidades de demissão ou destituição
de cargo em comissão;
m) ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência

que o incapacite para o exercício das funções do cargo para o qual
concorre;

n) apresentar outros documentos que se fizerem necessários,
à época da posse, se solicitados pela UFRJ.

3.2. Todos os requisitos especificados no subitem 3.1 deste
Edital, alíneas "b" a "m", e aqueles que vierem a ser estabelecidos em
função da sua alínea "l", deverão ser comprovados por meio da
apresentação de documento original, juntamente com fotocópia, sendo
excluído do concurso aquele que não os apresentar.

4. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADO-
RES DE DEFICIÊNCIA

4.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da
Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei no 7.853, de
24 de outubro de 1989, e no Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de
1999, ficam reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas,
conforme discriminado no Anexo I deste Edital, para candidatos por-
tadores de deficiências.

4.2. O candidato portador de deficiência concorre em igual-
dade de condições com os demais candidatos às vagas de ampla
concorrência e, ainda, às vagas reservadas aos portadores de de-
ficiência do cargo para o qual se inscreveu.

4.3. Somente serão consideradas como pessoas portadoras de
deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias constantes do
art. 4o do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
alterado pelo Decreto Federal no 5.296, de 02 de dezembro de
2004.

4.4. O candidato portador de deficiência, classificado no
Concurso Público, será avaliado por uma equipe multiprofissional,
antes da nomeação, de acordo com o art. 43 do Decreto Federal no

3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal no

5.296, de 02 de dezembro de 2004, na UFRJ, na cidade do Rio de
Janeiro, cabendo a ele arcar com as despesas relativas à sua par-
ticipação nesta avaliação.

4.4.1. A equipe multiprofissional emitirá parecer conclusivo,
observando as informações prestadas pelo candidato no ato da ins-
crição, a natureza das atribuições para o cargo, a viabilidade das
condições de acessibilidade e o ambiente de trabalho, a possibilidade
de utilização, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que
habitualmente utilize e a Classificação Internacional de Doenças apre-
sentada.

4.4.2. As deficiências dos candidatos, admitida a correção
por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, devem
permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o
c a rg o .

4.4.3. A decisão final da equipe multiprofissional será so-
berana e definitiva.

4.5. O candidato que não for considerado portador de de-
ficiência, com direito a concorrer às vagas reservadas aos portadores
de deficiência pela equipe multiprofissional, ou que não comparecer
no dia, hora e local marcados para realização da avaliação pela equipe
multiprofissional perderá o direito à vaga reservada aos candidatos
portadores de deficiência que iria ocupar e permanecerá na relação
geral de candidatos classificados no Concurso Público.

4.6. As vagas reservadas a portadores de deficiência que não
forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso
Público, por contraindicação na perícia médica ou por outro motivo
serão preenchidas pelos demais aprovados, observada a ordem geral
de classificação.

4.7. Após a posse e exercício, a deficiência não poderá ser
arguida para justificar a concessão de aposentadoria, salvo as hi-
póteses excepcionais de agravamento imprevisível da deficiência que
impossibilitem a permanência do servidor em atividade.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições serão efetuadas via Internet por meio do

endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, no período compre-
endido entre as 10 horas do dia 18 de outubro de 2010 e as 23 horas
e 59 minutos do dia 11 de novembro de 2010, considerando-se o
horário oficial de Brasília.

5.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa
de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto
neste Edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche todos
os requisitos exigidos.

5.2.1. O candidato poderá obter o Edital do Concurso e seus
Anexos pela internet, no endereço eletrônico do concurso
w w w. n c e . u f r j . b r / c o n c u r s o s .

5.3. O valor da taxa de inscrição será de R$ 50,00 (cinquenta
reais) para os cargos de nível intermediário, Classes D, e de R$ 65,00
(sessenta e cinco reais) para o cargo de Bibliotecário, Classe E.

5.3.1. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em
hipótese alguma.

5.3.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado,
obrigatoriamente em espécie, por intermédio do boleto bancário ge-
rado após o preenchimento e envio do Requerimento de Inscrição via
Internet.

5.3.2.1. Após envio do requerimento de inscrição via In-
ternet, o boleto bancário deverá ser impresso.

5.3.2.2. A impressão do boleto bancário e o pagamento da
taxa de inscrição deverão ser efetuados, obrigatoriamente, até o dia
útil posterior ao último dia de inscrição, conforme o prazo esta-
belecido no subitem 5.1.

5.3.2.3. O boleto bancário a ser utilizado para efetuar o
pagamento da taxa de inscrição deve ser aquele associado ao Re-
querimento de Inscrição enviado.

5.3.2.4. Não será aceita a inscrição cujo pagamento não for
creditado conforme o prazo estabelecido no subitem 5.3.2.2.

5.3.3. Não será permitida a transferência do valor pago como
taxa de inscrição para outra pessoa, assim como a transferência da
inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou.

5.3.4. Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via
correio eletrônico ou fora do prazo.

5.3.4.1. Pagamento da taxa de inscrição posterior ao es-
tabelecido no subitem 5.3.2.2 será considerado inscrição fora do pra-
zo.

5.4. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição, exceto para o candidato que, cumulativamente:

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal - CadÚnico de que trata o Decreto no 6.135, de
26 de junho de 2007; e

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto no 6.135, de 2007.

5.4.1. Para a realização da inscrição com isenção do pa-
gamento da taxa de inscrição, o candidato deverá preencher o Pedido
de Inscrição, via internet, no endereço www.nce.ufrj.br/concursos, no
qual indicará o Número de Identificação Social - NIS atribuído pelo
CadÚnico do Governo Federal e firmará declaração de que atende à
condição estabelecida na letra "b" do subitem 5.4.

5.4.1.1. A inscrição com o pedido de isenção poderá ser
efetuada no período compreendido entre as 10 horas do dia 18 de
outubro de 2010 e as 23 horas e 59 minutos do dia 20 de outubro de
2010.

5.4.1.2. As informações prestadas no Pedido de Inscrição
com isenção do pagamento da taxa de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato.

5.4.1.3. O NCE/UFRJ consultará o órgão gestor do CadÚ-
nico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo can-
didato.

5.4.1.4. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções
previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único
do art. 10 do Decreto no 83.936, de 6 de setembro de 1979.

5.4.1.5. Serão desconsiderados os pedidos de isenção de pa-
gamento de taxa de inscrição ao candidato que omitir informações ou
prestar informações inverídicas, errôneas ou incompletas.

5.4.2. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da
taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico.

5.4.3. Será desconsiderado o pedido de isenção do paga-
mento da taxa de inscrição de candidato que, simultaneamente, tenha
efetuado o pagamento da taxa de inscrição.

5.4.4. Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento
da taxa de inscrição para candidatos que não preencham as condições
para sua concessão, seja qual for o motivo alegado.

5.4.5. A relação dos pedidos de isenção com a respectiva
resposta será disponibilizada na internet, no endereço
www.nce.ufrj.br/concursos, até o dia 29 de outubro de 2010.

5.4.6. Não haverá recurso contra o indeferimento de pedido
de isenção do pagamento da taxa de inscrição.

EDITAL No- 85, DE 21 DE SETEMBRO DE 2010
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE

CARGOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

O Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a rea-
lização de Concurso Público para provimento de cargos da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, de Nível Intermediário e de
Nível Superior, na classe inicial de cada cargo, totalizando 197 (dcen-
to e noventa e sete) vagas distribuídas na forma do Anexo I deste
Edital. O presente Concurso Público será realizado em conformidade
com a legislação vigente, em particular com a Constituição Federal de
1988 e suas emendas, com a Lei no 8.112 de 11 de dezembro de 1990,
com o Decreto no 94.664 de 23 de julho de 1987, com a Lei no 11 . 0 9 1
de 12 de janeiro de 2005, com o Decreto no 6.944 de 21 de agosto de
2009, com o Decreto no 7.232 de 19 de julho de 2010, com a Portaria
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no 124 de 15 de
março de 2010, com as Portarias do Ministério da Educação no 324,
de 19 de março de 2010 e no 326, de 19 de março de 2010, e pelo
estatuído no presente Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será realizado sob a supervisão da

Comissão Executiva do Concurso Público constituída com fins es-
pecíficos de coordenação e organização.

1.2. A Comissão Executiva do Concurso Público é integrada
por 06 (seis) membros nomeados pelo Reitor através da Portaria no

3.178, de 11 de agosto de 2010, publicada no Boletim da UFRJ no 33,
de 19 de agosto de 2010.

1.3. A Comissão reunir-se-á com a presença da maioria ab-
soluta de seus membros e suas deliberações serão tomadas pelo voto
da maioria dos presentes, tendo o Presidente o voto de membro e o de
qualidade.

1.4. O Concurso Público será regido pelo presente Edital e
seus anexos e sua operacionalização caberá ao Núcleo de Compu-
tação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(NCE/UFRJ).
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