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PREGÃO Nº 35/2012 - UASG 154042

Nº Processo: 23116002928201279 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de bebedouro Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
07/05/2012 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h30 . Endereço: Av.
Itália, Km 08 - Carreiros RIO GRANDE - RS . Entrega das Pro-
postas: a partir de 07/05/2012 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. . Abertura das Propostas: 17/05/2012 às 09h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

MARCOS ANTONIO ARAUJO DA SILVEIRA
Diretor

(SIDEC - 04/05/2012) 154042-15259-2012NE800217

e)A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções pre-
vistas em Lei, aplicando-se, ainda, o disposto no § único, do art. 10,
do Decreto nº 83.936, de 06/09/1979.

f)A listagem dos requerimentos deferidos e indeferidos será
divulgada no sítio eletrônico www.progep.furg.br até o dia
22/05/2012.

g)Caberá ao candidato realizar consulta no sítio eletrônico
www.progep.furg.br para verificar a sua situação com relação à isen-
ção do pagamento da taxa de inscrição.

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

i)O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferido
poderá efetuar o pagamento da taxa devida, dentro do prazo es-
tipulado no subitem 2.6.

j)O candidato com pedido de isenção do pagamento da taxa
de inscrição não deferido que não efetuar o pagamento, na forma do
subitem 2.6, não terá sua inscrição homologada.

2.8. Procedimentos
2.8.1. Preencher e enviar, por meio eletrônico, a ficha de

inscrição, seguindo as orientações citadas.
2.8.2. Gerar e imprimir o boleto bancário, pagável em toda a

rede bancária.
2.8.3. O candidato que necessitar de algum tipo de condição

especial para a realização da prova teórica deverá requerer por es-
crito, no horário de expediente, junto à Divisão de Protocolo, Campus
Cidade, Rua Engenheiro Alfredo Huch, nº 475, no período de ins-
crições, ou enviados por meio de SEDEX, postados no mesmo pe-
ríodo, para: FURG - PROGEP, Concurso Público para (citar o cargo),
Rua Eng. Alfredo Huch, nº 475, CEP 96203-900, Rio Grande - RS, a
fim de serem viabilizadas as possíveis condições especiais.

2.8.4. A solicitação de condições especiais para a realização
da prova será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e ra-
zoabilidade. O não atendimento ao subitem 2.8.3, dispensa a FURG
do provimento de condições especiais.

2.9. Homologação das inscrições: a Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas (PROGEP) divulgará, a partir de
06/06/2012, no sítio eletrônico www.progep.furg.br a lista de ins-
crições homologadas. O candidato que não tiver sua inscrição ho-
mologada não poderá realizar a prova.

3. REALIZAÇÃO DAS PROVAS
3.1. Provas
3.1.1. A prova teórica está prevista para ser realizada em

08/07/2012, sendo que a confirmação da data, horário e local será
divulgada juntamente com a homologação das inscrições. A data,
horário e local da prova de títulos será divulgada quando da pu-
blicação do resultado da prova teórica.

3.1.2. Modalidade, peso, número de questões, classificação,
ponto de corte, conteúdo programático, bibliografia e critérios para a
análise de títulos constam do ANEXO a este Edital.

3.1.3. O resultado de cada fase será divulgado no sítio ele-
trônico www.progep.furg.br .

3.2. Condições gerais
3.2.1. O candidato deverá comparecer ao local da prova

teórica, munido de caneta esferográfica (preta ou azul escuro).
3.2.2. Não será permitido, em qualquer hipótese, o ingresso

de candidato ao local da prova após o fechamento dos portões.
3.2.3. Somente será admitido na sala de prova, o candidato

que estiver com sua inscrição homologada e portando documento
original oficial de identificação. Serão considerados documentos de
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Se-
cretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e
pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos ór-
gãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc);
passaporte brasileiro (dentro do prazo de validade); certificado de
reservista; carteiras funcionais do Ministério Público e da Magis-
tratura; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira na-
cional de habilitação (somente o modelo novo, com foto, obedecido o
período de validade). Não serão aceitas cópias, ainda que auten-
ticadas.

3.2.4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições,
de forma a permitirem, com clareza, a identificação do candidato e
deverão conter, obrigatoriamente, fotografia e data de nascimento.

3.3. Condições específicas
3.3.1. Em hipótese alguma, os candidatos poderão prestar

prova fora da data, do horário e do local pré-determinado.
3.3.2. É vedado o ingresso de candidatos em local de prova

portando arma de qualquer natureza.
3.3.3. Não será permitido o ingresso ou a permanência de

pessoas estranhas ao concurso público nos prédios e/ou salas de
aplicação da prova.

3.3.4. Depois de identificados e instalados em sala de prova,
os candidatos não poderão consultar qualquer material de estudo
enquanto aguardam o horário de início da prova.

3.3.5. Fechados os portões, iniciam-se os procedimentos re-
lativos ao concurso público.

3.3.6. O horário de início da prova teórica será definido
dentro de cada sala de aplicação, observado o tempo de duração total
estabelecido.

3.3.7. Durante a realização da prova não será admitida qual-
quer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a
utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, máquinas cal-
culadoras (também em relógios), telefones celulares ou outros equi-
pamentos eletrônicos.

3.3.8. Os candidatos poderão ausentar-se do recinto de prova,
somente depois de decorrido 60 minutos do início das mesmas.

3.3.9. Ao terminarem a prova, os candidatos entregarão,
obrigatoriamente, ao fiscal de sala, seu cartão-resposta devidamente
assinado, podendo levar consigo o caderno de questões.

3.3.10. Ao final da prova teórica deverão permanecer no
mínimo dois candidatos na sala de prova. Por isso, o penúltimo
candidato deverá aguardar o último finalizar a prova para poder se
retirar da sala.

3.3.11. A correção da prova objetiva teórica será realizada
por processamento eletrônico, portanto, serão consideradas somente
as respostas registradas adequadamente no cartão-resposta.

3.3.12. Somente serão permitidos assinalamentos, no cartão-
resposta, feitos com caneta esferográfica (preta ou azul escuro) e não
haverá substituição do cartão-resposta, por qualquer erro cometido
pelo candidato.

3.3.13. Não será computada como correta, pelo processo de
leitura ótica, a questão com mais de uma opção assinalada, sem opção
assinalada, com rasura ou assinalada a lápis.

3.3.14. Será excluído do concurso, o candidato que:
a)fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou ine-

xata.
b)agir com incorreção ou descortesia para com qualquer pes-

soa da equipe encarregada da aplicação das provas.
c)for responsável por falsa identificação pessoal.
d)utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter

aprovação própria ou de terceiros, em qualquer fase do concurso
público.

e)não entregar o cartão-resposta ao final da prova teórica.
f)retirar-se do recinto de prova durante a realização das mes-

mas, sem a devida autorização.
g)deixar de participar de qualquer das fases do concurso

público.
h)não atender às determinações regulamentares da PRO-

G E P.
3.4. Duração da Prova Teórica
A prova teórica terá duração de até 02 (duas) horas.
3.5. Gabarito da Prova Teórica
O gabarito da prova teórica será divulgado no sítio eletrônico

www.progep.furg.br, em até 48 horas após sua aplicação.
3.6. Resultados:
3.6.1. O resultado da prova teórica, será divulgado no sítio

eletrônico www.progep.furg.br, onde constará a lista de classificados
em ordem alfabética com os pontos obtidos, data, horário e local da
próxima fase.

3.6.2. Somente será divulgada a listagem dos candidatos
classificados dentro do quantitativo estabelecido em cada fase no
Anexo deste Edital.

3.6.3. No caso de igualdade no resultado final entre can-
didatos, os critérios de desempate serão, pela ordem: maior nota na
prova teórica; maior nota na prova de títulos e candidato com a maior
idade.

4. DOS RECURSOS
4.1. Interposição
4.1.1. O candidato poderá interpor recurso, dispondo de até

02 (dois) dias úteis contados do primeiro dia útil
subsequente ao da divulgação da homologação das inscri-

ções, do gabarito da prova teórica e do resultado de cada fase do
concurso, formalizando processo em formulário específico, na Di-
visão de Protocolo - Campus Cidade, rua Eng. Alfredo Huch, nº 475
- Rio Grande/RS, em horário de expediente. O formulário para re-
curso estará disponível em link específico junto ao edital nº 4 -
Técnico Administrativo em Educação, no sítio eletrônico www.pro-
g e p . f u rg . b r.

4.1.2. O pedido, dirigido à Banca Examinadora, deverá ser
assinado e fundamentado, com as razões da divergência.

4.1.3. Para o recurso contra as questões de provas, o can-
didato deverá utilizar um formulário para cada questão, indicando
com precisão a questão a ser revisada, fundamentando com lógica e
consistência seus argumentos instruídos com material bibliográfico.

4.1.4. Recursos inconsistentes serão indeferidos.
4.1.5. Não será aceito recurso por via postal ou fax ou

correio eletrônico.
4.1.6. O recurso interposto por procurador somente será re-

cebido se acompanhado de procuração específica para este fim, por
instrumento público ou particular, acompanhada de fotocópia simples
do documento de identidade do outorgante e do outorgado, sem a
necessidade de reconhecimento de firma na procuração.

4.2. Julgamento
4.2.1. O julgamento do recurso será realizado, em instância

final, pela Banca Examinadora.
4.2.2. O candidato será informado do resultado do recurso,

exclusivamente na Divisão de Protocolo - Campus Cidade, Rua Eng.
Alfredo Huch, nº 475, Rio Grande/RS, no prazo de até 03 (três) dias
úteis contados do prazo final de interposição do recurso.

4.2.3. Se, por força de decisão favorável às impugnações,
houver modificação do resultado divulgado antes dos recursos, as
provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se
admitindo recurso dessa modificação decorrente das impugnações.

4.2.4. Se do julgamento do(s) recurso(s) resultar anulação de
questão(ões), a pontuação correspondente à(s) questão(ões) será(ão)
atribuída(s) a todos os candidatos.

5. DA CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RE-
S U LTA D O

5.1. Da classificação: a classificação final dos candidatos
obedecerá a ordem decrescente da nota final e o quantitativo es-
tabelecido no Anexo deste Edital, e divulgado no sítio eletrônico
w w w. p r o g e p . f u rg . b r.

5.2. Da homologação: o resultado final do concurso será
homologado por Edital publicado no Diário Oficial da União onde
constará a classificação e a nota final dos candidatos classificados.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO
E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

EDITAL Nº 4, DE 4 DE MAIO DE 2012
CONCURSO PÚBLICO

A Universidade Federal do Rio Grande - FURG torna pú-
blico o presente edital de concurso público, para provimento de car-
gos da Carreira de Servidor Técnico-Administrativo em Educação, a
ser realizado de acordo com o artigo 37, inciso II da Constituição
Federal; Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e suas alterações; Lei nº 11.091,
de 12/01/2005; Lei nº 11.233, de 22/12/2005; Decreto nº 6.944, de
21/08/2009; Lei nº 11.784, de 22/09/2008, bem como as disposições
do Estatuto e do Regimento Geral desta Universidade.

1.DOS CARGOS, VAGAS, REMUNERAÇÃO, CARGA
HORÁRIA E DESCRIÇÃO DOS CARGOS

1 . 1 . C a rg o s

C a rg o Nível Classificação Requisitos Para Ingresso Nº Vagas
Farmacêutico/Bioquímico E Curso Superior na área 3
Psicólogo/Hospitalar E Curso Superior em Psicologia 1

1.2.Remuneração inicial: R$ 2.989,33.
1.3. Carga horária semanal: 40 horas.
1.4. Descrição sumária dos cargos:
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO - Realizar tarefas espe-

cíficas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, arma-
zenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica
tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imuno-
biológicos, domissanitários e insumos correlatos; realizar análises clí-
nicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bro-
matológicas; orientar sobre uso de produtos e prestar serviços far-
macêuticos. Realizar sobre os efeitos de medicamentos e outras subs-
tâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos
animais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

PSICÓLOGO/HOSPITALAR - Estudar, pesquisar e avaliar o
desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de in-
divíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tra-
tamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emo-
cionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e ques-
tões e acompanhando o (s) paciente(s) durante o processo de tra-
tamento ou cura: investigar os fatores inconscientes do comporta-
mento individual e grupal, tornando-os conscientes: desenvolver pes-
quisas experimentais, teóricas e clinicas e coordenar equipes e ati-
vidades da área e afins. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

2. INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

2.2. Os dados cadastrais informados no ato da inscrição e o
pagamento do valor da inscrição são de responsabilidade exclusiva do
candidato.

2.3. O documento de identidade indicado no momento da
inscrição deverá atender ao estabelecido no subitem 3.2.3.

2.4. As inscrições serão realizadas das 00h01min do dia
14/05/2012 até às 23h59min do dia 23/05/2012, considerado o horário
de Brasília-DF, exclusivamente pela Internet, no sítio eletrônico
w w w. p r o g e p . f u rg . b r.

2.5. A FURG não se responsabilizará por solicitação de
inscrição não recebida por motivo de ordem técnica de computadores,
falhas de comunicação, congestionamento nas linhas de comunicação
ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência
de dados.

2.6. Taxa de inscrição: R$ 110,00 (cento e dez reais). O
pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 24/05/2012,
pagável em toda a rede bancária. O valor da taxa não será devolvido,
exceto no caso de cancelamento do concurso por conveniência ou
interesse da FURG.

2.7. Isenção da taxa de inscrição:
a)Poderá ser solicitada a isenção do pagamento da taxa de

inscrição, por candidato oriundo de família de baixa renda, nos ter-
mos do Decreto nº 6135, e que estiver inscrito no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

b)A isenção deverá ser solicitada pelo candidato mediante
requerimento, que estará disponível no sítio eletrônico www.pro-
gep.furg.br no momento do preenchimento da ficha de inscrição.

c)O requerimento deverá ser entregue no dia 14/05/2012, no
horário de expediente da Divisão de Protocolo - Campus Cidade, Rua
Engenheiro Alfredo Huch, nº 475.

d)A FURG consultará o órgão gestor do CadÚnico para
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
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