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4.DAS INSCRIÇÕES
4.1.Será admitida a inscrição somente via internet, no link disponível no endereço eletrônico www.uftm.edu.br, menu "CONCURSOS", opção "CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO",

ou diretamente pelo site da empresa CETRO CONCURSOS www.cetroconcursos.org.br, a partir das 08 horas do dia 30 DE AGOSTO DE 2016 até às 23h59min do dia 23 DE SETEMBRO DE 2016, observado o
horário oficial de Brasília.

4.2.A UFTM não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, bem como
outros fatores técnicos que impossibilitem a transferência de dados.

4.3.O preenchimento correto da ficha de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato.
4.4.O valor da taxa de inscrição, que deverá ser pago por intermédio de GRU (Guia de Recolhimento da União), somente nas agências do Banco do Brasil, impreterivelmente até às 21h do dia 26 DE

SETEMBRO DE 2016, é de:
4.4.1.R$ 75,00 (setenta e cinco reais), para os cargos de Nível de Classificação D;
4.4.2.R$ 90,00 (noventa reais), para os cargos de Nível de Classificação E;
4.5.A taxa de inscrição, uma vez paga, não será devolvida em hipótese alguma.
5.DAS PROVAS
5.1.O Concurso será realizado em uma única Etapa/fase, conforme descrito a seguir:
5.1.1.Cargos: TÉCNICO EM ELETRECIDADE, TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ADMINISTRADOR, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; BIBLIOTECÁRIO-

DOCUMENTALISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO:

Fases Natureza Provas Nº de questões Peso Pontuação
Máxima

PERCENTUAL MÍNIMO PARA
H A B I L I TA Ç Ã O

Fase Única:
Prova Objetiva

Classificatória e
Eliminatória

Conhecimentos Gerais: Português e Legis-
lação

20 2 40 pontos 60%
(30 questões)

Conhecimentos Específicos 30 2 60 pontos

5.2.A identificação correta do dia, local e horário de realização das provas, bem como seu comparecimento, é de responsabilidade exclusiva do candidato.
5.3.O candidato que deixar de comparecer à prova, rigorosamente em horário estabelecido, será considerado reprovado.
5.4.Não será fornecido, por telefone, nenhum tipo de informação sobre o concurso. As dúvidas poderão ser encaminhadas através do e-mail concursos@pro r h . u f t m . e d u . b r.
5.5.Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após o fechamento do portão de acesso ou após o horário determinado para realização.
5.6.Não haverá funcionamento de guarda-volumes no local de realização das provas e a UFTM não se responsabilizará por perda ou extravio de objetos e documentos durante o Concurso.
5.7.DA PROVA OBJETIVA - TODOS OS CARGOS:
5.7.1.A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constará de 50 (cinquenta) questões objetivas, com quatro alternativas de respostas cada, terá duração máxima de 04 horas e será realizada na

data prevista no item 3, no período da manhã para os cargos de nível médio e no período da tarde para os cargos de nível superior, somente na cidade de Iturama-MG, nos locais e horários a serem divulgados no
site da UFTM.

5.7.2.O candidato fará a prova objetiva no município de localização do Campus para o qual fez sua inscrição.
5.7.2.1. Não será permitida, em hipótese alguma, realização da prova em outra data, horário ou fora do local designado.
6.DO RESULTADO DAS PROVAS E DOS RECURSOS
6.1.O resultado das provas será divulgado na página do concurso, nos sites: www.uftm.edu.br e www.cetroconcursos.org.br.
6.2.Será admitido recurso:
a)do conteúdo das questões e/ou do gabarito;
b)de cada fase do concurso;
c)do resultado da análise do pedido de isenção de taxa de inscrição e solicitação de atendimento especial;
d)da efetivação de inscrições;
e)do resultado da análise dos candidatos negros; e
f)do resultado preliminar.
6.3.O prazo para interposição de recurso de qualquer fase é o estabelecido no item 3, contado a partir da divulgação do gabarito ou da publicação do resultado no endereço eletrônico da UFTM.
6.4.O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser preenchido eletronicamente, na página do concurso, no site www.cetroconcursos.org.br, exceto os recursos contra a análise dos candidatos que se

autodeclararam negros, provas práticas e títulos, quando houver, que deverão ser protocolados na PRORH da UFTM (Rua Madre Maria José, 122 - Bairro Abadia - Uberaba-MG) em até 2 (dois) dias úteis após a
publicação.

7.DA CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
7.1.A relação de candidatos aprovados no certame será limitada na proporção estabelecida abaixo:

Código dos Cargo C a rg o s Nº. de Vagas Quantitativo máximo de candidatos aprovados
*AC **PNE ***NEGROS

201 TÉCNICO EM ELETRECIDADE 01 - - 05 por lista (para 1 vaga)
202 TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 02 - - 09 por lista (para 2 vagas)

Código dos Cargo C a rg o s Nº. de Vagas Quantitativo máximo de candidatos aprovados
*AC **PNE ***NEGROS

301 ADMINISTRADOR 01 - - 05 por lista (para 1 vaga)
302 ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 01 - - 05 por lista (para 1 vaga)
303 B I B L I O T E C Á R I O - D O C U M E N TA L I S TA 02 - - 09 por lista (para 2 vagas)
304 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 01 - - 05 por lista (para 1 vaga)

7.2.Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados indicado no item anterior, ainda que tenham atingido nota mínima exigida, estarão automaticamente eliminados do concurso.
7.3.Os candidatos empatados na última classificação de aprovados serão considerados aprovados no concurso.
7.4.A classificação dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da nota final.
8.DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
8.1.O concurso terá validade de 02 anos, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo, a critério da Administração, ser prorrogado por igual

período.
9.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.Este Edital terá seu extrato publicado no Diário Oficial da União, e estará disponível, na íntegra, no sítio oficial da UFTM: www.uftm.edu.br e também no site da empresa CETRO CONCURSOS:

w w w. c e t r o c o n c u r s o s . o rg . b r.
9.2.A UFTM divulgará, quando necessário, normas complementares e avisos oficiais referentes ao Concurso Público nos sites citados acima.
9.3.Os casos omissos serão resolvidos pela Reitora da UFTM em conjunto com a Comissão Organizadora do Concurso.

ANA LÚCIA DE ASSIS SIMÕES

HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM

AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO Nº 30/2016

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-

cada no D.O.U de 12/08/2016 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico

- Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção

corretiva e Preventiva em Equipamentos Médico-Hospitalares da

Central de Material Esterilizado. Total de Itens Licitados: 00001 No-

vo Edital: 24/08/2016 das 08h00 às 11h30 e d13h00 às 16h30. En-

dereço: Av. Getúlio Guaritá, 130 - Bairro Abadia UBERABA - MG.

Entrega das Propostas: a partir de 24/08/2016 às 08h00 no site

www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/09/2016, às

13h33 no site www.comprasnet.gov.br.

GISELE GALENO DE OLIVEIRA

Pregoeira

(SIDEC - 23/08/2016) 150221-15242-2016NE800053

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2016 - UASG 154043

Número do Contrato: 32/2012.
Nº Processo: 23117005012201261.
PREGÃO SISPP Nº 122/2012. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE UBERLANDIACNPJ Contratado: 05144916000139.
Contratado : W.A.G. PRINT SERVICE LTDA - ME -Objeto: Acrés-
cimo de serviços. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência:
01/09/2016 a 17/09/2016. Valor Total: R$2.361,31. Fonte: 112000000
- 2016NE800442. Data de Assinatura: 17/08/2016.

(SICON - 23/08/2016) 154043-15260-2016NE800313

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2016 - UASG 154043

Número do Contrato: 51/2014.
Nº Processo: 23117004220201412.
PREGÃO SISPP Nº 83/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE UBERLANDIACNPJ Contratado: 14464882000150.
Contratado : PINHEIRO E MARTINS SERVICOS LTDA.-- ME.
Objeto: Prorrogar vigência contratual. Fundamento Legal: Lei 8.666 .
Vigência: 28/07/2016 a 28/07/2017. Valor Total: R$1.101,04. Fonte:
112000000 - 2016NE800333. Data de Assinatura: 15/07/2016.

(SICON - 23/08/2016) 154043-15260-2016NE800313

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 100/2016 - UASG 154043

Nº Processo: 23117005153201615 . Objeto: Pregão Eletrônico - Equi-
pamentos de Informática, entre outros. Total de Itens Licitados:
00004. Edital: 24/08/2016 de 08h00 às 11h00 e de 14h às 17h30.
Endereço: Av. João Naves de Ávila, Nº 2121, Campus Santa Mônica
UBERLANDIA - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/154043-05-100-2016. Entrega das Propostas: a partir de
24/08/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 09/09/2016 às 09h00 n site www.comprasnet.gov.br. In-
formações Gerais: O edital encontra-se dispoível em www.licita-
coes.ufu.br

(SIDEC - 23/08/2016) 154043-15260-2016NE800313

PREGÃO Nº 115/2016 - UASG 154043

Nº Processo: 23117006346201685 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ma-
terial elétrico e eletrônico, entre outros Total de Itens Licitados:
00211. Edital: 24/08/2016 de 08h00 às 11h00 e de 14h às 17h30.
Endereço: Av. João Naves de Ávila, Nº 2121, Campus Santa Mônica
UBERLANDIA - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/154043-05-115-2016. Entrega das Propostas: a partir de
24/08/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 09/09/2016 às 09h00 n site www.comprasnet.gov.br.

LUIZ ROBERTO SOUZA VIEIRA
Diretor de Compras e Licitações

(SIDEC - 23/08/2016) 154043-15260-2016NE800313
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