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6. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto por-
tador do título Mestre, será de R$ 4.209,12 (quatro mil duzentos e
nove reais e doze centavos) e título de Doutor, será de R$ 5.697,61
(cinco mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e um cen-
tavos).

7. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário, naquilo que
couber; dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes; da Lei nº 8.745/1993 e da Orientação Nor-
mativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compro-
misso tácito por parte do candidato de aceitar as condições esta-
belecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos
atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 455, DE 24 DE JULHO DE 2017
PROCESSO SELETIVO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), conta-
do(s) a partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições
de candidatos ao(s) processo(s) seletivo(s) para preenchimento de
vaga(s) de PROFESSOR SUBSTITUTO, a ser(em) lotado(s) nesta
Universidade, de acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Escola de Engenharia. DEPARTAMENTO: En-
genharia Sanitária e Ambiental. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE
CONHECIMENTO: Controle e Proteção Ambiental e Higiene In-
dustrial e Segurança. TITULAÇÃO: Graduação em Engenharia Am-
biental ou Engenharia Sanitária e Ambiental ou Engenharia Química
ou Engenharia Civil com Mestrado na área do concurso. PRAZO DE
INSCRIÇÃO: 15 (quinze) dias a partir da data de publicação deste
Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 05 (cinco) dias úteis após o en-
cerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de "cur-
riculum vitae" e entrevista. PRAZO DE VALIDADE DO CONCUR-
SO: 6 (seis) meses, contados a partir do dia subsequente à publicação
do Edital de Homologação do resultado final, podendo ser prorrogado
por igual período, a critério do órgão interessado no certame.

UNIDADE: Escola de Veterinária. DEPARTAMENTO: Me-
dicina Veterinária Preventiva. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CO-
NHECIMENTO: Doenças Parasitárias. TITULAÇÃO: Graduação em
Medicina Veterinária com Mestrado em Ciência Animal ou áreas
afins (dissertação em temas de Doenças Parasitárias/Parasitologia Ve-
terinária). PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias a partir da data de
publicação deste Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 10 (dez) dias úteis
após o encerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise
de "curriculum vitae" e prova didática (com arguição). PRAZO DE
VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis) meses, contados a partir do
dia subsequente à publicação do Edital de Homologação do resultado
final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do órgão
interessado no certame.

1. As inscrições serão feitas na(s) Secretaria(s) do(s) De-
partamento(s) a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 09:00 às
12:00 e de 13:00 às 16:00 (Departamento de Engenharia Sanitária e
Ambiental) e no horário de 09:00 às 11:00 e de 14:00 às 16:00
(Departamento de Medicina Veterinária Preventiva), nos dias úteis,
pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos: I) Carteira de Identidade ou outro documento
que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado; se estrangeiro,
deverá comprovar ser portador do visto pertinente (original e cópia);
II) CPF (original e cópia); III) prova de quitação com a justiça
eleitoral e prova de quitação com o serviço militar, quando couber;
IV) declaração de que está apto a comprovar a titulação exigida no
ato da assinatura do contrato; V) três exemplares do "curriculum
vitae", abrangendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de
cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em ins-
tituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por univer-
sidade pública); b) experiência docente; c) experiência científica, téc-
nica ou artística; d) experiência em administração acadêmica; e) pu-
blicações; f) distinção obtida em reconhecimento de atividade in-
telectual relevante; VI) documentos comprobatórios do "curriculum
vitae" apresentados em via única; VII) declaração de não possuir
participação em gerência ou administração de empresa privada ou de
sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acio-
nista, cotista ou comanditário, segundo o inciso X do art. 117 da Lei
nº 8.112/1990.

1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso
público com cédula de identidade com visto temporário, entretanto,
por ocasião da contratação, será exigida a cédula de identidade com
visto permanente ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de
validade compatível. Neste caso, deverá ser exigida no prazo de 30
(trinta) dias a partir da contratação do candidato, a apresentação do
protocolo do pedido de transformação do visto temporário em per-
manente, sob pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do concurso público. A permanência do
estrangeiro no quadro docente da Universidade fica condicionada à
apresentação de Cédula de Identidade com visto permanente.

2. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:

2.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo con-
siderado para esse fim a data de realização das provas;

2.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais
atribuídas pelos Examinadores;

2.3. tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos
Examinadores em cada item, observado o disposto no artigo 42 da
Resolução Complementar nº 02/2013;

2.4. tiver a maior idade;
2.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá

por sorteio, a ser realizado publicamente durante a sessão de apuração
final do resultado do Concurso.

3. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Pa-
recer Final da Comissão Examinadora.

4. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser con-
tratados como professor substituto servidores da administração direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de
magistério de que trata a Lei nº 12.772/2012, observada a com-
patibilidade de horários e de cargos.

4.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei nº 8.745/1993 poderão ser novamente contratados,
desde que já tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do en-
cerramento do contrato anterior.

5. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s)
seletivo(s) constante(s) deste edital, em regime de 40 (quarenta) horas
semanais, segundo a Lei n° 8.745/1993.

6. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto por-
tador do título de Mestre será de R$ 4.209,12 (quatro mil duzentos e
nove reais e doze centavos). Caso possua o título de Doutor, será de
R$ 5.697,61 (cinco mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e
um centavos).

7. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário, naquilo que
couber; dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes; da Lei nº 8.745/1993 e da Orientação Nor-
mativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compro-
misso tácito por parte do candidato de aceitar as condições esta-
belecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos
atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

FACULDADE DE FARMÁCIA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO No- 2/2017

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 17/07/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de quadro branco, quadriculado.

ELISABETH JOSE GONCALVES
Pregoeira

(SIDEC - 24/07/2017) 153286-15229-2017NE800014

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

RETIFICAÇÃO

No valor da Ata SRP nº629/16 do Pregão Eletrônico nº
95/2015, publicado no DOU em 14/12/2016, página 54. Onde se lê:
Valor R$ 81.343,59 Leia-se: Valor R$ 82.393,59.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE
DA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 2/2017 - UASG 158717

Número do Contrato: 15/2016. Nº Processo: 23520002336201593.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2015. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE DA -BAHIA. CNPJ Contratado:
01027728000170. Contratado : CSG ENGENHARIA LTDA -.Objeto:
O presente termo aditivo tem por objeto: Prorrogar o prazo de vi-
gência pelo período de 03/08/2017 a 03/12/2017; Prorrogar o prazo
de execução pelo período de 03/08/2017 a 02/09/2017; Acrescentar
ao contrato original o valor de R$ 238.853,65, correspondente a
2,24%, decorrente:Supressão de R$ 55.998,64; Acréscimo de R$
294.852,29; Constando o novo valor total do contrato de R$
11.438.623,76. Fundamento Legal: Art. 40, XI, 55, III, 57, II e 65, I,
b, e § 1º, da Lei 8.666/93. Vigência: 04/11/2017 a 03/12/2017. Valor
Total: R$238.853,65. Fonte: 112000000 - 2017NE800725. Data de
Assinatura: 21/07/2017.

(SICON - 24/07/2017) 158717-26447-2017NE800401

EDITAL No- 1, DE 24 DE JULHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO

A REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB), no uso de suas atribuições
estatutárias, tendo em vista o disposto no art. 37, inciso II, da Cons-
tituição Federal, no Decreto nº 6.944/09, no Decreto nº 7.485/11,
DOU de 19/05/2011, na Portaria nº 321, de 9 de abril de 2014, DOU
em 10/04/14, e no Decreto nº 8.259/14, DOU de 30/05/14, torna
público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público
para cargos da Carreira do Magistério Superior, de acordo com a
codificação do Sistema Integrado de Administração de Recursos Hu-
manos - SIAPE, observados os termos da Lei nº 8.112/90; da Lei nº
12.772/12, alterada pelas Leis nº 12.863/13 e nº 13.325/16, que dis-
põe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos do Ma-
gistério Federal; das disposições do Estatuto e da Resolução nº
3/2017 do Conselho Universitário desta Universidade e da legislação
pertinente e complementar, mediante as normas e condições contidas
neste Edital.

1. Das Disposições Preliminares
1.1. A denominação do cargo, o número de vagas, o regime

de trabalho e a área/subárea(s) de conhecimento do concurso constam
do Anexo I, a relação dos pontos das provas consta do Anexo II deste
Edital, o cronograma consta do Anexo III.

1.2. Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, das Au-
tarquias e das Fundações Públicas, previsto na Lei nº 8.112/90, con-
forme dispõe a Lei 12.772/12 e suas alterações.

1.3. A UFOB funciona em turnos diurnos e noturnos, nos
horários compreendidos entre as 07 horas e 30 minutos às 22 horas e
30 minutos.

1.3.1. O(s) turno(s) de trabalho do candidato nomeado para a
UFOB, será(ão) definido(s), exclusivamente, pelo Centro Multidis-
ciplinar para o qual concorreu, em conformidade com o planejamento
semestral aprovado pelo Conselho Diretor do Centro.

2. Do Ingresso na Carreira e da Remuneração
2.1. O ingresso na Carreira de Magistério Superior ocorrerá

sempre no primeiro nível de vencimento da Classe A, mediante apro-
vação em concurso público de provas e títulos, com as seguintes
denominações e remuneração a seguir discriminada:

Professor Adjunto A, se portador do título de doutor;
Professor Assistente A, se portador do título de mestre; e
Professor Auxiliar, se graduado ou portador de título de

especialista.

CLASSE / NI-
VEL 1

REGIME DE
TRABALHO

V E N C I M E N TO
BÁSICO (R$)

RT (R$) TO TA L
(R$)

AUXILIAR 20 H 2.236,29 171,79 (*) 2.408,08
AUXILIAR 40 H 3 . 11 7 , 2 2 410,67 (*) 3.527,89
AUXILIAR DE 4.446,51 683,29 (*) 5.129,80

ASSISTENTE
"A"

20 H 2.236,29 531,73 2.768,02

ASSISTENTE
"A"

40 H 3 . 11 7 , 2 2 1.091,90 4.209,12

ASSISTENTE
"A"

DE 4.446,51 2.140,15 6.586,66

ADJUNTO "A" 20 H 2.236,29 1.068,78 3.305,07
ADJUNTO "A" 40 H 3 . 11 7 , 2 2 2.580,39 5.697,61
ADJUNTO "A" DE 4.446,51 5.123,90 9.570,41

(*) somente para os casos em que seja apresentado o título de es-
pecialista. Tabela vigente de 01/01 a 31/07/2017.

2.1.1. O concurso público de que trata o item 2.1 tem como
requisito de ingresso o título de Doutor na área do concurso.

2.1.1.1. Conforme deliberação do Conselho Universitário,
quando se tratar de provimento para área de conhecimento ou em
localidade com carência de detentores da titulação acadêmica de dou-
tor, a exigência de título de doutor poderá ser substituída pela de
título de mestre, de especialista ou por diploma de graduação.

2.1.1.2. No caso de abertura de concurso para Professor
Adjunto A, Classe A, ocorrendo a falta de candidatos, as inscrições
poderão ser imediatamente reabertas para Professor Assistente A,
Classe A e, na inexistência de candidatos inscritos, também, nessa
classe, poderão ser reabertas para Professor Auxiliar, mediante de-
liberação do Conselho para todos os casos.

2.1.2. As comprovações de titulação serão feitas no ato de
posse no cargo.

3. Do Pedido de Isenção do Pagamento da Inscrição
3.1. O candidato poderá solicitar isenção do pagamento da

taxa de inscrição de acordo com o Decreto nº 6.593/08, desde que:
esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do

Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135/07;
seja membro de família de baixa renda, nos termos do De-

creto nº 6.135/07.
3.2. O candidato deverá requerer a isenção do pagamento da

inscrição, no período definido no anexo III, pela Internet, devendo:
acessar o endereço http://concursos.ufob.edu.br, selecionar a

opção Isenção do Pagamento da Inscrição;
preencher cuidadosamente o Requerimento de inscrição, ob-

servando as instruções dadas na tela do computador e no presente
Edital, indicando o Número de Identificação Social - NIS, atribuído
pelo CadÚnico;

acompanhar a análise e decisão quanto ao pedido, por meio
das publicações divulgadas no sitio eletrônico da universidade.

3.3. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) di-
vulgará no endereço http://concursos.ufob.edu.br na data prevista no
Anexo III, os pedidos de isenção do pagamento da inscrição de-
feridos.

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

A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas
em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10
do Decreto 83.936/79.

Para que o candidato não tenha sua solicitação indeferida, é
necessário que ele informe os dados cadastrais exatamente como
estão no Cadastro Único.

Quaisquer inconsistências cadastrais podem interferir no pro-
cesso de isenção. Caso o cadastro do candidato esteja com dados
incorretos, ele deve primeiro realizar atualização cadastral, para de-
pois solicitar a isenção de pagamento.

Os candidatos que tiverem seu pedido de isenção indeferido
deverão acessar o endereço http://concursos.ufob.edu.br e imprimir a
Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento até, no
máximo, o primeiro dia útil após o término das inscrições, de acordo
com o item 4 deste Edital.

O candidato poderá contestar o indeferimento, pessoalmente
ou pelo endereço de email concurso.docente@ufob.edu.br, no período
definido no Anexo III. Após esse período não serão aceitos pedidos
de revisão.

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado
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4. Das Inscrições
4.1. As inscrições estarão abertas no período informado no

Anexo III.
4.2. A inscrição do candidato no concurso implica conhe-

cimento e aceitação tácita das condições estabelecidas neste Edital,
das instruções específicas para cada classe e das demais informações
que porventura venham a ser divulgadas, das quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.

4.3. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, por meio
eletrônico.

4.3.1 A UFOB disponibilizará, em seus campi, equipamentos
com acesso à internet, durante o período de inscrições.

4.4. O candidato deverá, preliminarmente:
Acessar o endereço http://concursos.ufob.edu.br, selecionan-

do o link do concurso de interesse e a opção Inscrição.
Realizar o download do Requerimento de Inscrição, obser-

vando as instruções dadas no sítio eletrônico da UFOB e no presente
Edital.

Preencher o Requerimento de Inscrição e assinar via im-
pressa.

Imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) com o
respectivo código de barras.

Efetuar o pagamento do valor da inscrição, até o término das
inscrições, preferencialmente em uma agência do Banco do Brasil.
Para tanto, é preciso que a emissão da guia de pagamento seja feita a
tempo de permitir o efetivo pagamento. O comprovante de agen-
damento de cobrança emitido por terminal eletrônico não tem va-
lidade para comprovar o pagamento da inscrição.

4.4.1. Realizadas as etapas do item 4.4, o candidato deverá
proceder com sua inscrição, utilizando o formulário específico, dis-
ponibilizado no sítio eletrônico da UFOB.

4.4.2. O candidato deverá preencher o formulário com as
informações pessoais solicitadas e anexar cópias digitais legíveis, em
formato PDF ou JPEG, dos seguintes documentos:

Requerimento de Inscrição (item 4.4, b,c), dirigido ao Di-
retor do Centro Multidisciplinar, datado e assinado;

Documento oficial de identificação, para brasileiros;
Prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros,

sexo masculino;
Certidão de quitação com as obrigações eleitorais, para bra-

sileiros;
Visto permanente ou temporário no Brasil, para estrangei-

ros;
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição ou com-

provante de isenção da taxa (neste caso, realizar download da lista
dos pedidos deferidos, publicada no sítio eletrônico da UFOB, con-
forme item 3.3).

O pedido de inscrição só se concretiza após o pagamento do
valor total da inscrição, com exceção dos candidatos isentos, bem
como o encaminhamento de todos os documentos solicitados no item
4.4.2. Os pedidos de inscrição dos candidatos não isentos sem o
correspondente pagamento da inscrição serão excluídos do cadastro
de inscritos.

No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a subárea do
conhecimento de seu interesse, quando tal opção estiver disponível.

É vedada a exigência de comprovação de diploma ou ha-
bilitação legal no ato de inscrição no concurso.

O candidato poderá realizar mais de uma inscrição, desde
que seja para concorrer a mais de uma subárea do conhecimento.

Valor da taxa de inscrição da Classe A, com denominações
de:

a) Professor Auxiliar R$ 150,00 (cem reais)
b) Professor Assistente A R$ 180,00 (cento e vinte reais)
c) Professor Adjunto A R$ 200,00 (cento e cinquenta reais)

Antes de efetuar o pagamento, o candidato deverá certificar-
se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no
concurso e que está de acordo com as normas estabelecidas neste
Edital.

Não será aceita, em hipótese alguma, inscrição condicionada
ou que não atenda aos requisitos deste Edital.

Os dados informados no ato da inscrição e o pagamento da
taxa serão de responsabilidade exclusiva do candidato.

Será cancelada a inscrição do candidato que tenha efetuado
pagamento do valor da inscrição por meio de cheque e este seja
devolvido, por qualquer motivo.

A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as pro-
vas, a nomeação e a posse do candidato, quando constatada a fal-
sidade em qualquer declaração prestada e/ou qualquer irregularidade
nas provas ou em documentos apresentados.

Em nenhuma hipótese haverá devolução da quantia paga a
título de inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso por
conveniência da Administração ou motivo de força maior.

Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em
desacordo com as condições previstas neste Edital.

A homologação das inscrições aprovadas pelo Conselho Di-
retor do Centro será publicada por meio de Edital de Homologação de
Inscrições no sítio eletrônico da UFOB.

Os recursos a indeferimento de inscrições deverão ser im-
petrados pelos interessados, por meio de formulário eletrônico es-
pecífico, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após publicação do
Edital de Homologação de Inscrições.

Os resultados dos recursos serão publicados por meio de
Edital de Homologação de Inscrições no sítio eletrônico da UFOB.

Não será aceito recurso encaminhado por meio distinto ao
definido no item 4.13.1.

Recursos inconsistentes e extemporâneos serão indeferidos
preliminarmente.

Os candidatos com necessidades especiais devem informar à
Direção do Centro, por meio de requerimento próprio, com ante-
cedência mínima de dez (10) dias úteis para o início do concurso,
sobre qual(is) cuidado(s) deve(m) ser planejado(s) ou previamente
executado(s) para garantia do pleno atendimento dos seus direitos,
desde que estes não interfiram ou alterem a equidade do concurso em
relação aos outros candidatos.

5. Da reserva de vagas
5.1. A reserva de vagas aos candidatos com deficiência física

será garantida em conformidade com o inciso VIII do Art. 37 da
Constituição Federal, o parágrafo 2º do Art. 5º da Lei Nº 8.112/90, de
11.12.90, com suas alterações e o Decreto Nº 3.298/99, DOU de
21.12.1999 e com as normas estabelecidas na Resolução do Conselho
Universitário da UFOB, Resolução 03/2017.

5.2. A reserva de vagas para negros no provimento dos
cargos para o ingresso na Classe A da carreira do Magistério Superior
na Universidade Federal do Oeste da Bahia, ocorrerá na forma da Lei
12.990, de 09 de junho de 2014 e normas estabelecidas na Resolução
do Conselho Universitário da UFOB, Resolução 03/2017.

6. Dos Requisitos Básicos para a Investidura nos Cargos
6.1. O candidato deverá:
ter sido aprovado no concurso público;
ser brasileiro nato ou naturalizado ou ainda, no caso de

estrangeiro, estar em situação regular no país, por intermédio de visto
permanente que o habilite inclusive a trabalhar no território nacional.
No caso de ter nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto
de igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do § 1º do
art. 12 da Constituição Federal.

ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
c a rg o ;

não acumular cargos, empregos e funções públicas, asse-
gurada a hipótese de opção dentro do prazo para posse previsto no
art. 133 da Lei n° 8.112/90;

estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
estar em gozo dos direitos políticos;
possuir o diploma de graduação e a titulação de pós-gra-

duação específica exigida pelo Edital.
não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade

incompatível com a investidura em cargo público federal, prevista no
art. 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90;

não ter sofrido, no exercício da função pública, as pena-
lidades previstas nos art. 117, IX e XI, da Lei nº 8.112/90, que
incompatibilizam o ex-servidor para nova investidura em cargo pú-
blico federal pelo prazo de cinco anos;

não receber proventos de aposentadoria que caracterizem
acumulação ilícita de cargos, na forma do art. 37, inciso XVI, da
Constituição Federal;

no momento da posse, possuir os títulos exigidos, emitidos
por instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC); ou por instituição de ensino superior estrangeira,
devidamente revalidados e registrados no Brasil.

7. Do Processo Seletivo
7.1. As provas do concurso público para a classe A, de-

nominações Professor Auxiliar, Professor Assistente A e Professor
Adjunto A serão:

1ª Fase:
- Teórico-prática ou Escrita, com peso quatro e de caráter

eliminatório e classificatório;
- Didática, com peso quatro e de caráter eliminatório e clas-

sificatório;
- A Defesa Proposta de Atividade Acadêmica, com peso dois

e de caráter eliminatório e classificatório.
2ª Fase:
- Nota na 1ª Fase, caso tenha sido habilitado (ver item 15),

com peso sete, de caráter classificatório;
- Títulos, com peso três e de caráter classificatório.
8. Da Realização das Provas
8.1. As provas deste edital e demais editais de inclusão serão

realizadas em locais definidos pela UFOB, preferencialmente em seus
campi, em datas a serem divulgadas por meio do endereço http://con-
cursos.ufob.edu.br, respeitando-se a data limite de 30/06/2018.

8.1.1. A depender do número de candidatos inscritos e da
distribuição geográfica dos locais de residência dos mesmos, a
UFOB, a seu critério. poderá definir outros locais para a realização da
prova escrita.

8.2. O concurso realizar-se-á em sessão pública contínua do
Conselho Diretor do Centro, salvo no caso das provas realizadas fora
do campus promotor do certame.

8.2.1. Haverá verificação de quórum apenas no ato de Aber-
tura do Concurso e na Divulgação dos Resultados Finais.

8.3. O período de realização das provas compreenderá as
seguintes etapas:

Ato de Abertura do Concurso;
Ato de Identificação dos candidatos ao concurso;
Prova Escrita ou Teórico-prática;
Divulgação dos Resultados da Prova Escrita ou Teórico-

prática;
Prova Didática;
Divulgação dos Resultados da Prova Didática;
Defesa da Proposta de Atuação Acadêmica;
Divulgação dos Resultados da Defesa da Proposta de Atua-

ção Acadêmica;
Habilitação para a Prova de Títulos;
Prova de Títulos;
Divulgação dos Resultados Finais.
O não comparecimento do candidato em qualquer uma das

etapas do item 8.3, exceção feita aos incisos I, X e XI, implicará na
sua eliminação do concurso.

8.3.2.O comparecimento dos candidatos será registrado me-
diante assinatura em lista de presença.

8.4. Em nenhuma das provas do concurso será admitida a
comunicação direta ou indireta entre os candidatos, sendo vedado ao
candidato assistir à realização das provas dos demais, inclusive os
eliminados nas provas anteriores.

8.5. A ordem de apresentação dos candidatos nas provas
seguirá a ordem decrescente do número de inscrição dos candidatos
presentes.

8.5.1. Será franqueado aos candidatos o acesso a todo o
material utilizado para o sorteio dos pontos das provas.

Para todas as provas do concurso, as notas serão atribuídas
na escala de 0 (zero) a 10 (dez), com duas casas decimais, sem
arredondamento.

9. Do Ato de Abertura do Concurso
9.1. O Ato de abertura do concurso compreenderá:
I. Registro da composição da Banca Examinadora;
II. Entrega dos materiais do concurso para a Comissão de

Aplicação da Prova Escrita ou à Banca Examinadora da Prova Teó-
rico-prática;

III. Informes gerais, a critério do Conselho Diretor.
9.2. A Comissão de Aplicação da Prova Escrita, designada

por Portaria do Conselho Diretor do Centro, constituída por três
membros, será responsável pela aplicação da Prova Escrita e posterior
entrega dos materiais do concurso ao(s) Presidente(s) da(s) Banca(s)
Examinadora(s).

9.3. Após informes gerais do Conselho Diretor, os candidatos
e a Comissão de Aplicação da Prova Escrita, ou Banca Examinadora
no caso de Prova Teórico-prática, serão encaminhados para os res-
pectivos locais de prova.

10. Da Chamada Nominal dos Candidatos
10.1. No local da prova, antes do sorteio do ponto, o Co-

ordenador da Comissão de Aplicação da Prova Escrita ou o pre-
sidente ou à Banca Examinadora, no caso da Prova Teórico-prática,
realizará a chamada nominal dos candidatos, considerando que:

O candidato deverá apresentar o original do documento de
identificação nacional com foto.

O candidato que não apresentar o documento de identifi-
cação com foto será impedido de realizar as provas.

Após a identificação do candidato, o mesmo assinará a lista
de presença.

11. Da Prova Escrita e da divulgação parcial dos resultados
11.1. A prova escrita será destinada a avaliar os conhe-

cimentos do candidato, assim como sua capacidade de expressão em
linguagem técnica.

11.1.1. A Prova Escrita será dissertativa, terá caráter eli-
minatório e classificatório e será a primeira delas, sendo aprovados
para próxima prova, apenas os candidatos que obtiverem nota maior
ou igual a 6,00 pontos da maioria dos membros da banca.

11.2. Será sorteado um tema, dentre os relacionados no edi-
tal, sendo em seguida, solicitada a assinatura de lista de presença dos
candidatos e autorizado o tempo de 60 (sessenta) minutos para con-
sulta a material bibliográfico.

11.2.1. O sorteio de que trata o caput deste artigo será rea-
lizado pela Comissão de Aplicação da Prova Escrita constituída pelo
Conselho Diretor do respectivo Centro.

11.3. Após o período destinado para consulta, os candidatos
deverão assinar novamente a lista de presença, dando-se início à
redação da prova.

11.4. O tempo destinado para a redação da prova escrita será
de no máximo 3 (três) horas.

11.5. Deverão acompanhar a redação da prova escrita, pelo
menos 2 (dois) membros da Comissão de Aplicação da Prova Es-
crita.

11.6. O candidato poderá utilizar somente caneta esferográ-
fica azul ou preta, sendo-lhe proibido utilizar qualquer material bi-
bliográfico ou anotações pessoais e portar equipamentos eletrônicos.

11.7. Quando do término do seu período, a prova de cada
candidato, com todas as folhas, devidamente numeradas pelo can-
didato, será guardada em envelope individual fechado, assinado por
um membro da Comissão de Aplicação da Prova Escrita e pelo
candidato, para posterior avaliação e atribuição de notas, em reunião
reservada dos membros da Banca Examinadora.

11.8. Em reunião reservada, os membros da Banca Exa-
minadora atribuirão à prova escrita, individualmente, notas de 0 (ze-
ro) a 10,00 (dez), com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento,
levando em consideração os seguintes critérios:

- Domínio do tema (6,0 pontos):
Capacidade de articulação entre o tema abordado e a área/ob-

jeto do concurso (2,0 pts);
Definição de conceitos, processos, técnicas e/ou procedimen-

tos, devidamente fundamentados, relacionados à área/objeto do con-
curso (3,0 pts);

Vocabulário técnico adequado à área/objeto do concurso (1,0
pt).

- Capacidade de expressão em linguagem técnica (4,0 pts):
Domínio da norma culta da língua (1,0 pt);
Consistência argumentativa (1,0 pt);
Estruturação textual: apresentação, desenvolvimento, conclu-

são e articulação das ideias (2,0 pts).
11.8.1. A nota deverá ser acompanhada por justificativa re-

ferente a cada critério avaliado.
11.9. Os resultados da Prova Escrita serão restritos à in-

dicação da habilitação ou não dos candidatos.
11.9.1. É vedado o anúncio público da nota antes da Sessão

Pública de Divulgação dos Resultados Finais.
12. Da Prova Teórico-prática e da divulgação parcial dos

resultados
12.1. A prova teórico-prática, quando aplicada, terá por ob-

jetivo avaliar a competência do candidato na utilização de conceitos e
técnicas na execução de práticas, projetos, textos e obras na área/su-
bárea de conhecimento em exame.
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12.2. A Prova Teórico-prática terá norma complementar de-
finida pelo Conselho Diretor do Centro interessado e terá caráter
eliminatório e classificatório e será a primeira delas, sendo aprovados
para próxima prova, apenas os candidatos que obtiverem nota maior
ou igual a 6,00 pontos da maioria dos membros da banca.

12.3. Respeitadas as peculiaridades de cada área/subárea,
será sorteado um único tema para todos os candidatos, no que se
refere à prova teórico-prática.

12.3.1. O sorteio do ponto para a prova teórico-prática será
realizado pela Banca Examinadora, na presença dos candidatos, fi-
cando o ponto sorteado eliminado da lista de pontos da Prova Di-
dática.

12.4. Deverão acompanhar a realização da prova teórico-
prática, todos os membros da banca examinadora, exceto no momento
destinado à redação do relatório, que poderá ser acompanhada pela
maioria de seus membros.

12.5. O candidato não poderá utilizar qualquer material bi-
bliográfico ou anotações pessoais e portar equipamentos eletrônicos,
salvo aqueles definidos na norma complementar.

12.6. O candidato requisitará, por escrito, os recursos ma-
teriais e humanos necessários à realização da prova, dentro de pa-
drões definidos pelo Conselho Diretor do Centro, disponíveis para
conhecimento dos candidatos no respectivo Centro e inseridos no sítio
eletrônico da UFOB quando da divulgação da publicação das normas
complementares para a prova teórico-prática.

12.7. O tempo destinado para a execução da prova será de no
máximo 4(quatro) horas, incluído o tempo necessário para a ela-
boração de relatório.

12.8. O relatório elaborado pelo candidato deverá conter a
descrição dos trabalhos realizados, bem como a fundamentação teó-
rica e a interpretação dos resultados obtidos.

12.9. Quando do término do seu período, o relatório de cada
candidato, com todas as folhas, devidamente numeradas pelo can-
didato, será guardado em envelope individual fechado, assinado por
um membro da Banca Examinadora e pelo candidato, para posterior
avaliação e atribuição de notas, em reunião reservada dos membros
da Banca Examinadora.

12.10. Em reunião reservada, os membros da Banca Exa-
minadora atribuirão à prova teórico-prática, individualmente, notas de
0 (zero) a 10,00 (dez), com 2 (duas) casas decimais, sem arre-
dondamento, levando em consideração os critérios elencados na nor-
ma complementar.

12.10.1. A nota deverá ser acompanhada por parecer re-
ferente a cada critério avaliado.

12.11. Os resultados da Prova Teórico-prática serão restritos
à indicação da habilitação ou não dos candidatos.

12.11.1. É vedado o anúncio público da nota antes da Sessão
Pública de Divulgação dos Resultados Finais.

13 Da prova didática e da divulgação parcial dos resul-
tados

31.1. A prova didática será gravada em áudio ou em áudio e
vídeo e terá como objetivo avaliar o candidato quanto ao domínio do
assunto, à sua capacidade de comunicação e de organização do pen-
samento, à coerência com o plano de aula apresentado e à me-
todologia empregada.

13.1.1. A prova didática terá caráter eliminatório e clas-
sificatório e será a segunda delas, sendo aprovados para próxima
prova, apenas os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 6,00
pontos da maioria dos membros da banca.

13.1.2.A ordem das apresentações da prova didática obe-
decerá a ordem decrescente do nº de inscrição do candidato ha-
bilitado.

13.2. Cada candidato sorteará o tema de sua prova didática 2
(duas) horas antes do horário previsto para sua apresentação, en-
tregando 3(três) vias impressas do plano de aula à Banca Exami-
nadora, imediatamente após o sorteio.

13.3. Cada candidato terá de 45 (quarenta e cinco) a 55
(cinquenta e cinco) minutos para apresentar a aula de forma que o
desrespeito aos limites supracitados não acarretará, por si só, a anu-
lação da prova nem a desclassificação do candidato, mas será passível
de avaliação pela Banca Examinadora.

13.4. No julgamento da prova didática, cada membro da
Banca Examinadora atribuirá sua nota, levando em conta os seguintes
critérios:

PLANO DE AULA (Máximo 2,00 pontos):
Clareza dos objetivos (0,40 pt);
Adequação dos objetivos ao conteúdo (0,40 pt);
Coerência da subdivisão do conteúdo (0,40 pt);
Adequação do conteúdo ao tempo disponível (0,20 pt);
Metodologia adotada (0,3 pt)
Seleção apropriada do referencial bibliográfico (0,30 pt).
DESENVOLVIMENTO DA AULA (máximo 8,00 pontos):
Domínio do conteúdo (2,00 pts);
Coerência entre o desenvolvimento da aula e o plano apre-

sentado (1,00 pt);
Desempenho didático: metodologia, uso adequado de recur-

sos disponibilizados, sequência
didática (2,00 pts);
Capacidade de comunicação, clareza e objetividade (2,00

pts);
Adequação do conteúdo abordado ao tempo (0,50 pt);
Respeito ao limite de tempo estabelecido (0,50 pt).
13.4.1. A nota deverá ser acompanhada por justificativa re-

ferente a cada critério avaliado.
13.5. Não cabem arguições à prova didática pela Banca Exa-

minadora.
13.6. Em reunião reservada, os membros da Banca Exa-

minadora atribuirão à prova didática, individualmente, notas de 0
(zero) a 10,00 (dez), com 2 (duas) casas decimais, sem arredon-
damento, levando em consideração os critérios estabelecidos.

13.6.1.A nota deverá ser acompanhada por parecer referente
a cada critério avaliado.

13.7. Os resultados da Prova Didática serão restritos à in-
dicação da habilitação ou não dos candidatos.

13.7.1. É vedado o anúncio público da nota antes da Sessão
Pública de Divulgação dos Resultados Finais.

14. Da Defesa da Proposta de Atuação Acadêmica e da
divulgação parcial dos resultados

14.1. A Defesa de Proposta de Atuação Acadêmica será
gravada em áudio ou em áudio e vídeo e visa avaliar o candidato
quanto à sua capacidade de articulação das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, fundamentada em sua trajetória de formação
acadêmica, na área de conhecimento do concurso e no desenvol-
vimento da carreira na UFOB.

14.1.1. A Defesa Proposta de Atuação Acadêmica terá ca-
ráter eliminatório e classificatório e será a terceira delas, sendo apro-
vados apenas os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 5,00
14.1.2. A Defesa compreenderá a apresentação da Proposta de Atua-
ção Acadêmica e arguição pela Banca Examinadora.

14.2. A Proposta de Atuação Acadêmica deverá ser apre-
sentada por meio de texto dissertativo, contendo no máximo 10(dez)
páginas, que articule as atividades de ensino, pesquisa e extensão,
fundamentada na trajetória de formação acadêmica do candidato, na
área de conhecimento do concurso e no desenvolvimento da carreira
na UFOB.

14.2.1. Aos candidatos às classes Auxiliar e Assistente é
permitida a articulação das atividades de pesquisa e extensão com sua
formação continuada.

14.3. O candidato deverá entregar 1 (uma) via da Proposta
de Atuação Acadêmica no ato de divulgação dos resultados da prova
escrita ou teórico-prática.

14.4. A ordem de apresentação da defesa de Proposta de
Atuação Acadêmica obedecerá a ordem decrescente do nº de ins-
crição do candidato habilitado.

14.5. Cada candidato terá o prazo máximo de 30 (trinta)
minutos para apresentar sua proposta.

14.6. Finalizada a etapa de apresentação, o presidente da
Banca Examinadora conduzirá a arguição, permitindo que cada um
dos 3(três) membros da banca tenha 20 (vinte) minutos para realizar
questionamentos ao candidato, sendo-lhe garantido igual tempo de
resposta.

14.6.1. A arguição terá como objetivo avaliar a segurança e
a capacidade argumentativa do candidato;

14.6.2. Durante a arguição da Proposta de Atividade Aca-
dêmica, a Banca Examinadora poderá abordar o conteúdo objeto do
concurso.

14.7. Ao término da arguição, cada membro da Banca Exa-
minadora atribuirá nota ao candidato, respeitando os seguintes cri-
térios:

Qualidade técnico-acadêmica do texto da proposta (1,00
pt);

Coerência da proposta com a trajetória acadêmica do can-
didato (1,00 pt);

Adequação da proposta de atuação à área de conhecimento
do concurso (1,50 pt);

Postura do candidato durante a defesa (1,00 pt);
Segurança e objetividade das respostas durante a arguição

(2,50 pts);
Capacidade de compreensão das distinções entre as ativi-

dades de ensino, pesquisa e extensão, bem como de suas articulações
(1,50 pt);

Potencial de desenvolvimento acadêmico-profissional do
candidato (1,50 pt).

14.8. Em reunião reservada, os membros da Banca Exa-
minadora atribuirão à Defesa da Proposta de Atividade Acadêmica,
individualmente, notas de 0 (zero) a 10,00 (dez), com 2 (duas) casas
decimais, sem arredondamento, levando em consideração os critérios
estabelecidos.

14.8.1. A nota deverá ser acompanhada por parecer referente
a cada critério avaliado.

14.9. Os resultados da Defesa da Proposta de Atuação Aca-
dêmica serão restritos à indicação da habilitação ou não dos can-
didatos.

14.9.1. É vedado o anúncio público da nota antes da Sessão
Pública de Divulgação dos Resultados Finais.

15 Da Habilitação para a Prova de Títulos
15.1. Concluídas as etapas das provas Escrita ou Teórico-

prática, Didática e Defesa de Proposta de Atuação Acadêmica, cada
membro da Banca Examinadora emitirá nota parcial considerando
cada candidato habilitado ou não, a partir da média obtida pela pon-
deração das notas de cada prova.

15.1.1. O cálculo da nota parcial obedecerá aos seguintes
pesos:

I - Prova Escrita ou Teórico-prática, peso 4,0;
II - Prova Didática, peso 4,0;
III - Defesa da Proposta de Atuação Acadêmica, peso 2,0.
15.2. Serão considerados habilitados para a Prova de Títulos,

os candidatos que obtiverem a nota parcial maior ou igual a 7,00
(sete) da maioria dos membros da Banca Examinadora.

15.3. As notas serão calculadas até a casa dos centésimos,
desprezando as demais casas, sem arredondamentos.

15.4. Os resultados da Habilitação para a Prova de Títulos
serão restritos à indicação da habilitação ou não dos candidatos.

15.4.1. É vedado o anúncio público da nota parcial antes da
Sessão Pública de Divulgação dos Resultados Finais.

16 Da prova de Títulos
16.1.O julgamento da prova de títulos basear-se-á na apre-

sentação do Curriculum Vitae.
16.1.1. A prova de títulos terá caráter classificatório.
16.1.2. Para a aferição de pontos serão considerados apenas

os títulos devidamente comprovados.

16.1.3. Será realizada a prova de títulos somente dos can-
didatos que atenderem os critérios de habilitação definidos nos itens
15.1 a 15.3.

16.2. O candidato deverá entregar 1 (uma) via, devidamente
comprovada, do Curriculum Vitae acompanhado do Formulário da
prova de títulos, disponível no endereço eletrônico http://concur-
sos.ufob.edu.br, preenchido e assinado em envelope lacrado, entregue
em local previamente divulgado, imediatamente após a divulgação
dos resultados da Habilitação para a Prova de Títulos.

16.2.1. O Formulário deverá conter a quantidade de títulos
entregues e com a pontuação prévia calculada pelo candidato.

16.2.2. O candidato receberá comprovante da entrega do
envelope lacrado, que será aberto somente pela Banca Examinadora,
não ocorrendo conferência dos títulos no momento da entrega desse
envelope.

16.2.3. O candidato deverá entregar cópias de documentos
que comprovem todos os títulos declarados, inclusive artigos, pu-
blicações, dentre outros.

16.2.4. O candidato deverá numerar e apor a sua assinatura
no rodapé de todas as páginas dos títulos entregues.

16.2.5. Cada título será considerado uma única vez, devendo
o candidato, no caso do comprovante atender a mais de um quesito,
escolher aquele que melhor o contemple.

16.2.6. A Banca Examinadora poderá reclassificar e/ou po-
sicionar a indicação feita pelo candidato para a pontuação dos tí-
tulos.

16.3. Os títulos apresentados serão analisados conforme Re-
solução 03/2017 do Conselho Universitário da UFOB, compreen-
dendo os seguintes critérios:

Títulos acadêmicos;
Atividades de ensino;
Atividades administrativas/profissionais;
Produção científica, técnica e/ou cultural, literária, filosófica

ou artística.
16.3.1. Cada critério avaliado considerará os subitens con-

forme Resolução 03/2017 do Conselho Universitário da UFOB, res-
peitando as particularidades da Classe A da carreira do Magistério
S u p e r i o r.

16.4. A Banca Examinadora atribuirá uma nota única para
cada candidato.

16.5. A produção científica, técnica e/ou cultural, literária,
filosófica ou artística com mais de 5 (cinco) anos terá pontuação
reduzida à metade.

16.6. A atribuição de nota à produção científica, técnica e/ou
cultural, literária, filosófica ou artística terá como referência, no que
couber, a classificação publicada pelo Qualis da área de conhecimento
do concurso.

16.6.1. Nos casos em que a área de conhecimento não tenha
uma classificação definida será adotado o Qualis da área interdis-
c i p l i n a r.

17. Do Julgamento
17.1. Cada membro da banca examinadora classificará os

candidatos considerados habilitados, por meio da média ponderada
entre a nota parcial e a nota da prova de Análise de Títulos e
Currículo.

17.1.1. Os pesos adotados para a classificação dos habi-
litados serão de 7 (sete) para a nota parcial e 3 (três) para a Análise
de Títulos e Currículo.

17.1.2. O próprio examinador decidirá a sua classificação no
caso de haver empate em notas finais atribuídas a candidatos dis-
tintos.

17.2. Será indicado como primeiro colocado o candidato que
obtiver o maior número de indicações como primeiro lugar entre os
examinadores.

17.2.1. Em caso de empate no número de indicações, será
considerado como primeiro colocado o candidato que obtiver a maior
média aritmética das notas finais atribuídas pelos examinadores.

17.2.2. Persistindo o empate, serão observados sucessiva-
mente os seguintes critérios de desempate:

Idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece a Lei
nº 10.741/03;

Maior média na prova didática;
Maior média na prova escrita;
Maior média na defesa de Proposta de Atividade Acadê-

mica;
Maior nota na prova de títulos;
Candidato com maior idade.
17.3. Excluído o primeiro colocado, será adotado o mesmo

procedimento para definir, sucessivamente, as demais classificações
dos candidatos aprovados.

17.4. Serão considerados classificados apenas os candidatos
dentro do número máximo permitido em relação à oferta de vagas,
salvo em caso de empate na classificação, em conformidade com a
legislação vigente.

17.5. Realizada a sessão de apuração do resultado do con-
curso, o Presidente da Banca Examinadora comunicará ao Diretor do
Centro sobre o horário de Divulgação dos Resultados Finais.

18. Da Divulgação Dos Resultados
18.1. A Leitura do Relatório Final ocorrerá após reabertura

da Sessão Pública ao término de todas as avaliações.
18.1.1. A Sessão Pública de Divulgação dos Resultados con-

siste na leitura do relatório, narrativa sucinta de todas as etapas, as
notas atribuídas nas avaliações, as notas parciais e finais, a clas-
sificação, a aprovação e reprovação dos candidatos, pela Banca Exa-
minadora, se houver.

18.2. Após a leitura, o Relatório Final será submetido à
apreciação do Conselho Diretor do Centro.

18.2.1. O relatório final poderá ser recusado pelo voto da
maioria absoluta dos membros docentes do Conselho Diretor do Cen-
tro, em votação aberta.
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18.2.2. Na hipótese da recusa, o relatório final será devolvido
à Banca Examinadora para retificação, importando em recusa de-
finitiva e não homologação do concurso se mantido o relatório an-
t e r i o r.

19. Dos recursos
19.1. O candidato que desejar interpor recurso contra os

resultados parciais terá de fazê-lo no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após a divulgação do resultado parcial, mediante re-
querimento formal fundamentado.

19.1.2. O recurso contra os resultados parciais será julgado
pelo Conselho Diretor do Centro, imediatamente após sua interpo-
sição.

19.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o Re-
sultado Final terá de fazê-lo no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis
após a divulgação do Resultado Final do Concurso, mediante re-
querimento formal fundamentado, protocolado na secretaria do Cen-
tro Multidisciplinar promotor do certame, pessoalmente ou por meio
de procurador constituído.

19.2.1. O recurso será julgado pelo Conselho Diretor do
Centro, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após seu pro-
tocolo.

19.3. Será indeferido, preliminarmente, recurso extemporâ-
neo, inconsistente ou que não atenda às exigências e especificações
estabelecidas em Edital.

19.4. O resultado do recurso será divulgado no sitio ele-
trônico da UFOB e estará à disposição dos interessados na Secretaria
da Direção do Centro Multidisciplinar, em até 15 dias.

20. Da Banca Examinadora
20.1. O Conselho Diretor do Centro homologará as Bancas

Examinadoras e, se necessário, solicitará novas indicações.
20.2. As Bancas Examinadoras deverão conter pelo menos 3

(três) membros titulares e 2 (dois) membros suplentes.
20.2.1. Os membros titulares serão docentes e/ou especia-

listas, sendo preferencialmente 02 (dois) membros da UFOB e 1 (um)
membro externo.

20.2.2. Os membros suplentes serão docentes, sendo, pelo
menos um deles não pertencente ao quadro da UFOB, indicados por
ordem de prioridade.

20.2.3. No caso de composição de Banca Examinadora, com
mais de 2 (dois) docentes pertencentes ao quadro da UFOB, um deles
deverá ser de um Centro Multidisciplinar diferente dos demais.

20.3. Para participar da Banca Examinadora, os indicados
devem atender a uma das seguintes condições: I. ser docente das
classes C, D ou E, ou equivalente, portador do título de doutor;

ser especialista não docente, portador do título de doutor,
desde que seu nome seja aprovado por no mínimo 2/3 (dois terços) do
total de integrantes docentes do Conselho Diretor do Centro, con-
siderando sua qualificação técnico-profissional e a relevância de sua
contribuição para a área de conhecimento objeto do concurso;

ser professor das classes B ou C, do quadro efetivo de IES,
portador do título de mestre, desde que não figure entre os inscritos,
candidato com título de doutor.

20.3.1. A aplicação do inciso II, restringe-se à participação
de apenas um membro.

20.4. Somente 02 (dois) professores da UFOB poderão in-
tegrar a Banca Examinadora, à exceção de quando o(a) suplente,
professor(a) da UFOB, assumir a titularidade.

20.5. No caso de impedimento de membro titular da Banca
Examinadora proceder-se-á à sua substituição por membro suplente,
obedecida a ordem de indicação.

20.6. A substituição de membros titulares da Banca Exa-
minadora e/ou a inclusão de novos nomes serão publicizadas e não
suspendem os prazos de realização do concurso.

20.7. A direção do Centro dará conhecimento, mediante Por-
taria, e por meio do sítio eletrônico da UFOB, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis após o término das inscrições, da composição da
Banca Examinadora.

20.7.1. A arguição da participação de qualquer componente
da Banca Examinadora deverá ser realizada por meio de formulário
eletrônico específico, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da
data de publicação da Portaria no sítio eletrônico da UFOB.

20.7.2. As referidas arguições deverão ser motivadas e jus-
tificadas e serão feitas perante o Conselho Diretor do Centro ao qual
a vaga está vinculada, que as analisará em um prazo de até 03 (três)
dias úteis, a contar do recebimento das mesmas.

20.7.3. No caso de acolhimento da arguição ou impugnação,
o Conselho Diretor do Centro publicará, imediatamente, a alteração
na composição da Banca Examinadora.

20.7.4. O prazo definido no caput do artigo não se aplica às
retificações na composição da Banca Examinadora.

20.8. Considerar-se-á definitiva a Banca Examinadora cuja
composição não tenha sido arguida no tempo hábil indicado no
20.7.1.

20.9. O Conselho do Centro designará o Presidente, dentre
os membros indicados.

20.9.1. A função de presidente da banca será atribuída, sem-
pre que couber, ao professor doutor mais antigo em exercício no
magistério da UFOB, dentre os membros indicados.

20.10. Não poderão participar de Banca Examinadora:
Cônjuge ou companheiro de candidato, mesmo que divor-

ciado ou separado judicialmente;
Ascendente ou descendente de candidato ou colateral até o

terceiro grau, seja o parentesco por consanguinidade, afinidade ou
adoção;

Sócio de candidato em atividade profissional ou co-autor de
trabalho científico ou profissional;

Orientador ou co-orientador acadêmico do candidato, em ní-
vel igual ou superior ao de Mestrado;

Outras situações de impedimento ou suspeição previstas na
legislação vigente.

20.10.1. Cada membro da Banca Examinadora deverá firmar
declaração escrita de que não se enquadra em nenhuma das condições
de impedimento descritas neste artigo.

20.11. Após o início das provas do Concurso, se algum
membro da Banca Examinadora ficar impossibilitado, por motivo de
força maior, de continuar no exercício das funções para as quais foi
designado, serão suspensos os trabalhos do Concurso, até a presença
de um dos suplentes, imediatamente convocado pelo Diretor do Cen-
tro.

20.11.1. O suplente somente julgará as provas que se rea-
lizarem depois de sua investidura, sendo computadas, para a lista de
classificação final, não apenas as notas conferidas pelo substituto
como também as anteriormente atribuídas pelo substituído.

20.12. Na impossibilidade de se manter completa a Banca
Examinadora, após imediata e sucessiva convocação de cada um dos
suplentes, tornar-se-á sem efeito o julgamento das provas realizadas e,
uma vez constituída nova Comissão, será iniciado novamente o pro-
cesso, mantidas apenas as inscrições dos candidatos presentes na
abertura do certame.

20.12.1. No caso de impedimento caracterizado por vício
insanável, o processo será considerado nulo, reiniciando-se todas as
suas etapas para o cargo em questão.

21. Do Resultado Final e da Nomeação e Posse
21.1. O relatório final, homologado pelo Conselho Diretor do

Centro, será encaminhado à Comissão Permanente de Pessoal Do-
cente - CPPD, para análise e parecer sobre os aspectos formais do
concurso.

21.2. A UFOB homologará e publicará, no Diário Oficial da
União, a relação dos candidatos aprovados no certame, de acordo com
o Anexo II do Decreto nº 6.944/09, por ordem de classificação.

21.2.1. Os candidatos não classificados no número máximo
de aprovados de que trata o Anexo II do Decreto nº 6.944/09, ainda
que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente repro-
vados no concurso público.

21.2.2. Nenhum dos candidatos empatados na última clas-
sificação de aprovados serão considerados reprovados.

21.3. Os candidatos classificados no concurso e devidamente
homologados serão nomeados no nível inicial da Classe A, da Car-
reira do Magistério Superior, mediante Portaria publicada no Diário
Oficial da União, consideradas as vagas oferecidas na área/subárea do
conhecimento a que concorreram, seguindo rigorosamente a ordem de
classificação.

21.4. Somente poderá ser empossado o candidato selecio-
nado e homologado que for julgado apto física e mentalmente para o
exercício do cargo, pela Perícia Médica definida pela UFOB, na
inspeção de saúde, de caráter eliminatório.

21.4.1. Serão convocados para a inspeção de saúde os can-
didatos homologados até o limite das vagas oferecidas para o seu
c a rg o .

21.4.2. Os candidatos homologados e convocados para no-
meação deverão agendar o comparecimento conforme orientação da
UFOB.

21.4.2.1. Ao comparecer à inspeção de saúde para realização
da avaliação clínica, psicológica e funcional, o candidato deverá estar
munido dos seguintes exames complementares:

para todos os candidatos: hemograma completo; glicemia de
jejum; TGO; TGP; Gama GT; VDRL; Uréia; Creatinina; AgHbs,
Anti-Hbc, Anti-Hcv, sumário de urina, exame oftalmológico com-
pleto;

para as candidatas do sexo feminino: também, preventivo
ginecológico e ultrassonografia pélvica;

para os candidatos da área de saúde: também, Anti-HBS;
AgHBS; anti-HCV; Rx de Tórax em PA.

para as candidatas do sexo feminino, acima de quarenta
anos: também, ECG, mamografia.

para os candidatos do sexo masculino, acima de quarenta
anos: também, PSA.

21.4.3. Os exames hematológicos, oftalmológico, ECG, pre-
ventivo ginecológico, ultrassonografia pélvica, devem ter sido rea-
lizados até 30 (trinta) dias antes da data do comparecimento para
realização da Perícia Médica. Os exames de imagem serão aceitos
com até 90 dias da sua realização.

21.4.4. Durante a inspeção de saúde, poderão ser solicitados
outros exames complementares, na dependência da necessidade de
esclarecimento diagnóstico a critério da equipe de avaliação médica,
bem como nas situações de exposição a riscos ocupacionais.

21.4.5. A avaliação psicológica obedecerá aos critérios es-
tabelecidos pela Resolução 01/2002 do Conselho Federal de Psi-
cologia.

21.4.5.1. A avaliação dar-se-á por meio de instrumental com-
petente, embasado em normas e procedimentos reconhecidos pela
comunidade científica, validado em nível nacional e em conformidade
com as normas do Conselho Federal de Psicologia, compreendendo:

- Equilíbrio Emocional: capacidade para administrar suas
emoções, evitando agir impulsivamente diante das situações inter-
pessoais e de trabalho;

- Relacionamento interpessoal: habilidade no trato com pes-
soas; capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades,
sentimentos e comportamentos dos outros;

- Trabalho em equipe: capacidade para desenvolver trabalhos
em grupo, mantendo postura participativa e colaboradora, contribuin-
do para atingir os resultados estabelecidos;

- Saber lidar com conflitos: capacidade para administrar con-
flitos que estejam interferindo no trabalho e/ou nos relacionamentos,
estabelecendo alternativas de ações para resolvê-los;

- Flexibilidade: capacidade de adaptação rápida a situações
inesperadas, tendo facilidade de encontrar novas alternativas para
resolver problemas e adversidades;

- Responsabilidade: compromisso em atingir o resultado das
tarefas que lhe são atribuídas, buscando soluções, assumindo erros e
demonstrando uma postura ativa na busca de realização de seu tra-
balho;

- Saber Ouvir: capacidade de observar e escutar com o in-
teresse de compreender as necessidades das pessoas;

- Criatividade: capacidade de propor soluções aos problemas
encontrados, sugerir mudanças, propor novas ideias;

- Iniciativa: capacidade de influenciar o curso dos acon-
tecimentos, colocando-se de forma atuante e não passiva, diante das
necessidades de tarefas ou situações, contribuindo com ideias e so-
luções, empreendendo ou sugerindo ações mesmo que não tenha lhe
sido solicitado.

21.4.5.2. O candidato que não apresentar, nesta etapa do
certame, perfil psicológico compatível com o perfil descrito no pre-
sente edital será considerado inapto.

21.4.5.3. O candidato considerado inapto na avaliação psi-
cológica poderá interpor recurso no prazo máximo de 10(dez) dias
após ciência do parecer.

21.5. O candidato nomeado será convocado para a posse, que
deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do
ato de sua nomeação.

21.5.1. Para a posse no cargo a que se refere o subitem 2.1,
do inciso I, além da aprovação em concurso, será exigido diploma de
graduação:

e o título de Doutor ou de Livre-Docente para a classe A,
denominação de Professor

Adjunto A;
e o título de Mestre para a classe A, denominação de Pro-

fessor Assistente A;
para a classe A, denominação de Professor Auxiliar e, se

assim o exigir o edital do concurso, o título de Especialista;
documento oficial de Identidade, para brasileiros;
prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros;
prova de quitação com as obrigações eleitorais, para bra-

sileiros;
documento comprobatório de permanência regular no Brasil,

para estrangeiros;
o diploma de Graduação e o título de Especialista, Mestre

e/ou Doutor expedido por instituição de ensino superior nacional,
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), devidamente re-
gistrado, ou por universidade estrangeira, devidamente revalidado e
registrado;

o título de Doutor obtido na forma da legislação anterior à
Lei nº 5.540, de 28/12/68;

o título de Livre-Docente expedido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo

Conselho Nacional de Educação;
o comprovante do reconhecimento do Notório Saber auferido

por instituição que tenha curso de Doutorado em área afim, este,
reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação.

21.5.2. O candidato nomeado que não tomar posse no prazo
estipulado terá sua nomeação tornada sem efeito, sendo convocado
para substituí-lo o próximo candidato, obedecida a rigorosa ordem de
classificação.

22. Das Disposições Gerais
22.1. As gravações da Prova Didática e Defesa da Proposta

de Atuação Acadêmica deverão ser em áudio e/ou áudio e vídeo.
22.2. As provas serão realizadas em língua portuguesa, com

exceção daquelas nas áreas de línguas estrangeiras e LIBRAS, que
serão realizadas conforme estabelecido no edital do concurso.

22.3. Os atos de provimento das vagas deverão observar
obrigatoriamente a ordem de classificação dos candidatos.

22.4. Serão solicitados no ato da posse, para o provimento da
vaga de professor do Magistério Superior, documentos comproba-
tórios especificados em Edital, sendo as comprovações de titulações,
restritas a certificados e diplomas.

22.5. O prazo de validade dos concursos públicos será de até
2 (dois) anos, a partir da publicação dos resultados homologados no
Diário Oficial da União, em conformidade com a legislação vigen-
te.

22.5.1. Antes de esgotado o prazo definido neste artigo, a
validade do concurso poderá ser prorrogada uma única vez, por igual
período.

22.6. Os prazos a que se refere esta Resolução serão con-
tados de acordo com a legislação vigente.

22.7. O candidato que vier a ser nomeado e empossado será
regido pelo Regime Jurídico dos Servidores Civis da União, instituído
pela legislação vigente, e fica sujeito ao estágio probatório de 36
(trinta e seis) meses, durante o qual sua aptidão, capacidade e de-
sempenho no cargo serão objetos de avaliação.

22.8. Todos os candidatos empossados participarão, obri-
gatoriamente, do Programa Institucional de Recepção de Docentes da
UFOB, conforme orientações do Órgão de Gestão de Pessoas.

22.9. O Edital de Homologação do Resultado Final será
publicado na íntegra no Diário Oficial da União.

22.10. Poderão ser aproveitados para nomeação, candidatos
aprovados em concursos de outras Instituições Federais de Ensino
Superior, bem como a UFOB poderá disponibilizar, para outras Ins-
tituições Federais de Ensino Superior, candidatos aprovados em seus
concursos, observada a legislação vigente.

22.11. O candidato, aprovado, homologado, nomeado e em-
possado, logo, servidor, somente poderá ser removido e/ou redis-
tribuído depois de decorridos três anos de efetivo exercício e/ou ter
adquirido a estabilidade nos termos da legislação vigente, salvo por
decisão do Consuni, mediante conveniência e interesse da adminis-
tração.

22.12. O candidato, aprovado, homologado, nomeado e em-
possado, logo, servidor, poderá assumir encargos didáticos referentes
às disciplinas afins à matéria do concurso, a critério do Centro Mul-
tidisciplinar ao qual será lotado.
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22.13. Os candidatos não aprovados deverão retirar, no local
de aplicação das provas, a documentação entregue por ocasião da
inscrição, no prazo de até 60 dias após a publicação da homologação
no Diário Oficial da União. Após esta data, serão incinerados.

22.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Uni-
versitário da UFOB.

22.15. A íntegra deste Edital está disponível na Internet, no
endereço http://concursos.ufob.edu.br.

IRACEMA SANTOS VELOSO

ANEXO I

QUADRO GERAL DE VAGAS POR CAMPUS
CAMPUS BARRA
Área do Conhecimento: Aquicultura, Manejo e Conservação

de Recursos Naturais e Agricultura Familiar
Classe: A. Denominação: Professor Adjunto A. RT: DE. Va-

gas: 01
Titulação: Graduação em Zootecnia com Doutorado na área

de conhecimento do concurso ou áreas afins.
Área do Conhecimento: Produção de Ruminantes e Melho-

ramento Animal
Classe: A. Denominação: Professor Adjunto A RT: DE Va-

gas: 01
Titulação: Graduação em Zootecnia ou Medicina Veterinária

ou Agronomia com Doutorado na área de Produção Animal ou áreas
afins.

Área do Conhecimento: Química Geral e Química Orgâ-
nica

Classe: A. Denominação: Professor Adjunto A RT: DE. Va-
gas: 01

Titulação: Graduação em Química, com Doutorado em Quí-
mica ou Agroquímica ou Bioquímica ou áreas afins.

Área do Conhecimento: Inspeção e Tecnologia de Produtos
de Origem Animal

Classe: A. Denominação: Professor Adjunto A. RT: DE. Va-
gas: 01

Titulação: Graduação em Medicina Veterinária com Dou-
torado na área de Inspeção e/ou Tecnologia de Produtos de Origem
Animal ou áreas afins.

Área do Conhecimento: Clínica Médica e Cirúrgica de Equi-
nos

Classe: A. Denominação: Professor Assistente A. RT: DE.
Vagas: 01

Titulação: Graduação em Medicina Veterinária, com Mes-
trado na área de Clínica Médica e Cirúrgica de Equinos ou Cirurgia
de Equídeos.

Área do Conhecimento: Clínica Médica e Cirúrgica de Pe-
quenos Animais

Classe: A. Denominação: Professor Assistente A. RT: DE.
Vagas: 01

Titulação: Graduação em Medicina Veterinária, com Mes-
trado na área de Clínica Médica e/ou Cirúrgica de Pequenos ani-
mais.

CAMPUS BARREIRAS
CENTRO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
Área do Conhecimento: Ensino de Ciências e Biologia
Classe: A Denominação: Professor Assistente A RT: DE

Vagas: 01
Titulação: Graduação em Ciências Biológicas com Mestrado

em Ensino de Ciências ou Educação
Área do conhecimento: Saúde Coletiva/Bases Psicossociais

da Saúde/Educação em Saúde/Saúde, Meio Ambiente e Socieda-
de/Gestão da Organização do Trabalho

Classe A Denominação: Professor Assistente A RT DE Va-
gas: 01

Titulação: Graduação em Psicologia com Mestrado em Saú-
de Coletiva ou Psicologia ou áreas afins.

Área do conhecimento: Clínica Médica/Anestesiologia
Classe: A Denominação: Professor Auxiliar RT: 20H Vagas:

01
Titulação: Graduação em Medicina com Residência Médica

ou Especialização em Anestesiologia.
Área do conhecimento: Clínica Médica/Cirurgia Geral
Classe: A Denominação: Professor Auxiliar RT: 20H Vagas:

01
Titulação: Graduação em Medicina com Residência Médica

ou Especialização em Cirurgia Geral.
Área do conhecimento: Clínica Médica/Ginecologia e Obs-

tetrícia/Saúde da Mulher
Classe: A Denominação: Professor Auxiliar RT: 20H Vagas:

01
Titulação: Graduação em Medicina com Residência Médica

ou Especialização em Ginecologia e Obstetrícia
Área do conhecimento: Clínica Médica/Infectologia
Classe: A Denominação: Professor Auxiliar RT: 20H Vagas:

01
Titulação: Graduação em Medicina com Residência Médica

ou Especialização em Infectologia.
Área do conhecimento: Clínica Médica/Saúde da Família e

da Comunidade
Classe: A Denominação: Professor Auxiliar RT: 20H Vagas:

01
Titulação: Graduação em Medicina com Residência Médica

ou Especialização em Saúde da Família ou Saúde da Família e da
Comunidade ou Saúde Coletiva ou Ginecologia e Obstetrícia.

Área do conhecimento: Farmácia/Análises Clínicas/Estágio
Supervisionado

Classe: A Denominação: Professor Assistente A ART: DE
Vagas: 01

Titulação: Graduação em Farmácia com Mestrado na área de
Análises Clínicas ou Bioquímica Clínica ou Hematologia ou áreas
afins

Área do Conhecimento: Nutrição/Alimentos/Alimentação
Coletiva

Classe: A Denominação: Professor Assistente A RT: DE
Vagas: 01

Titulação: Graduação em Nutrição com Mestrado em Nu-
trição ou Alimentos ou Ciências dos Alimentos ou em áreas afins

CENTRO DAS HUMANIDADES
Área do Conhecimento: Direito Penal
Classe: A Denominação: Professor Assistente A RT: DE

Vagas: 01
Titulação: Graduação em Direito com Mestrado em Direito

ou na área de Ciências Humanas ou de Ciências Sociais Aplicadas.
Área do Conhecimento: Direito Processual Penal
Classe: A Denominação: professor Assistente A RT: DE Va-

gas: 01
Titulação: Titulação: Graduação em Direito com Mestrado

em Direito ou Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas.
Área do Conhecimento: Direito Civil
Classe: A Denominação: Professor Assistente A RT: DE

Vagas: 01
Titulação: Graduação em Direito com Mestrado em Direito

ou na área de Ciências Humanas ou de Ciências Sociais Aplicadas.
Área do Conhecimento: Direito Processual Civil
Classe: A Denominação: Professor Assistente A RT: DE

Vagas: 01
Titulação: Graduação em Direito com Mestrado em Direito

ou na área de Ciências Humanas ou de Ciências Sociais Aplicadas.
Área do Conhecimento: Direito Constitucional
Classe: A Denominação: Professor Assistente A RT: DE

Vagas: 01
Titulação: Graduação em Direito com Mestrado em Direito

ou na área de Ciências Humanas ou de Ciências Sociais Aplicadas.
Área do Conhecimento: Direito/Práticas Jurídicas
Classe: A Denominação: Professor Assistente A RT: DE

Vagas: 01
Titulação: Graduação em Direito com Mestrado em Direito

ou na área de Ciências Humanas ou de Ciências Sociais Aplicadas.
CENTRO DAS CIÊNCIAS EXATAS E DAS TECNOLO-

GIAS
Área de Conhecimento: Ciência e Tecnologia
Classe: A Denominação: Professor Adjunto A RT: DE Va-

gas: 01
Titulação: Graduação na área de Ciências Exatas ou En-

genharias com Doutorado em áreas afins.
Área do Conhecimento: Matemática
Classe: A Denominação: Professor Assistente A RT: DE

Vagas: 01
Titulação: Graduação em Matemática com Mestrado em Ma-

temática ou Matemática Aplicada.
Área de Conhecimento: Computação/Métodos Numéricos
Classe: A Denominação: Assistente A RT: DE Vagas: 01
Titulação: Graduação em Engenharia ou Matemática ou

Ciência da Computação com Mestrado em Engenharia ou Matemática
ou Modelagem.

CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
Área do Conhecimento: Administração
Classe: A. Denominação: Professor Assistente A. RT: DE.

Vagas: 01.
Titulação: Graduação em Administração com Mestrado na

área de Administração ou Economia.
Área do Conhecimento: Engenharia Mecânica/Projetos Me-

cânicos
Classe: A. Denominação: Professor Assistente A. RT: DE.

Vagas: 02.
Titulação: Graduação em Engenharia Mecânica com Mes-

trado em Engenharia Mecânica ou áreas afins.
Área do Conhecimento: Engenharia Industrial
Classe: A. Denominação: Professor Assistente A RT: DE.

Vagas: 01.
Titulação: Graduação em Engenharia Mecânica com Mes-

trado em Engenharia Mecânica ou áreas afins.
Área do Conhecimento: Computação.
Classe: A. Denominação: Professor Assistente A RT: DE.

Vagas: 01.
Titulação: Graduação em Ciências da Computação ou En-

genharia da Computação ou Engenharia Mecânica ou Engenharia
Elétrica ou áreas afins, com Mestrado em Ciências da Computação ou
Engenharia da Computação ou Modelagem Computacional ou En-
genharia Mecânica ou Engenharia Elétrica ou áreas afins.

CAMPUS LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
Área do Conhecimento: Engenharia de Biotecnologia
Classe: A Denominação: Professor Assistente A RT: DE

Vagas: 01
Titulação: Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Bio-

tecnologia ou Engenharia de Biotecnologia ou Engenharia de Bio-
processos ou Engenharia Biotecnológica ou Engenharia Biomédica ou
Engenharia Química ou Engenharia Bioquímica com Doutorado nas
Engenharias ou Biotecnologia.

Área do Conhecimento: Engenharia Econômica e Logística
Classe: A Denominação: Professor Assistente A RT: DE

Vagas: 01
Graduação em Engenharia de Produção ou Administração ou

Ciências Contábeis ou Economia com Mestrado em Engenharia de
Produção ou Administração ou Ciências Contábeis ou Economia.

Área do Conhecimento: Engenharia de Operações e Pro-
cessos de Produção

Classe: A Denominação: Professor Assistente A RT: DE
Vagas: 01

Titulação: Graduação em Engenharia de Produção com Mes-
trado em Engenharia de Produção ou Administração ou Ciências
Contábeis ou Economia.

Área do Conhecimento: Engenharia Organizacional e En-
genharia da Sustentabilidade

Classe: A Denominação: Professor Assistente A RT: DE
Vagas: 01

Titulação: Graduação em Engenharia de Produção ou Ad-
ministração com Mestrado em Engenharia de Produção ou Admi-
nistração ou Ciências Contábeis ou Economia.

CAMPUS SANTA MARIA DA VITÓRIA
Área do Conhecimento: Artes/Prática de Ensino/Estágio Su-

pervisionado
Classe: A Denominação: Professor Assistente A RT: DE

Vagas: 01
Titulação: Licenciatura em Artes Visuais com Mestrado em

Artes Visuais ou Educação.

ANEXO II

QUADRO GERAL DE PONTOS POR CAMPUS
CAMPUS BARRA
Área do Conhecimento: Aquicultura, Manejo e Conservação

de Recursos Naturais e Agricultura Familiar.
Pontos:
1. Ecofisiologia de espécies aquáticas: peixes, rãs e crus-

táceos.
2. Manejo alimentar e formulação de rações para peixes de

água doce de interesse zootécnico.
3. Sistemas integrados de produção de peixes em água do-

ce.
4. Eutrofização e qualidade da água no cultivo de peixes e

camarões.
5. Planejamento e gestão da produção na agricultura familiar:

marketing, comercialização, custos e análise de viabilidade econô-
mica da produção.

6. Formas de organização na agricultura familiar: associações
e cooperativas.

7. Aptidão agrícola e planejamento do uso das terras para
fins agrícolas.

8. Uso e gestão dos recursos hídricos no Brasil.
Área do Conhecimento: Produção de Ruminantes e Melho-

ramento Animal
Pontos:
1. Manejo de bovinos de corte nas fases de cria, recria e

engorda.
2. Sistemas de produção de bovino leiteiro.
3. Principais raças de caprinos e ovinos adaptadas ao se-

miárido.
4. Planejamento de criações racionais na caprinovinocultura

no semiárido.
5. Melhoramento genético de bovino leiteiro.
6. Melhoramento genético de bovino de corte.
7. Melhoramento genético de ovinos e caprinos.
Área do Conhecimento: Química Geral e Química Orgâ-

nica
Pontos:
1. A velocidade das reações e leis integradas;
2. Condições gerais do equilíbrio e espontaneidade das rea-

ções químicas;
3. Funções Inorgânicas;
4. Leis da termodinâmica;
5. Química de Macromoléculas e polímeros.
6. Reações químicas e estequiometria;
7. Teoria de ligação de valência e teoria do orbital mo-

lecular;
8. Métodos analíticos de interesse agronômico.
Área do Conhecimento: Inspeção e Tecnologia de Produtos

de Origem Animal
Pontos:
01. Processamento tecnológico do leite e seus derivados;
02. Processamento tecnológico da carne e seus derivados;
03. Processamento tecnológico e inspeção sanitária de pes-

cado e seus derivados;
04. Processamento tecnológico e inspeção sanitária de ovos e

derivados;
05. Inspeção sanitária de leite e seus derivados.
06. Inspeção sanitária de carne e seus derivados.
07. Legislação sanitária para abate de animais.
08. Higiene e boas práticas de fabricação e manipulação de

alimentos e análises de perigos e pontos críticos de controle
(APPCC).

Área do Conhecimento: Clínica Médica e Cirúrgica de Equi-
nos

Pontos:
01. Afecções clínico-cirúrgicas do sistema digestório de

equídeos.
02. Clínica dos desequilíbrios hidroeletrolítico e ácido-bá-

sicos de equídeos.
03. Odontologia equina: princípios, afecções e cirurgias.
04. Afecções clínico-cirúrgicas do sistema locomotor de

equídeos.
05. Afecções clínicas do sistema nervoso de equídeos.
06. Manejo nutricional e doenças metabólicas em equídeos.
07. Manejo do potro do nascimento à doma.
08. Ezoognósia: conceitos zootécnicos ligados ao estudo do

exterior de equídeos, avaliação conformacional e julgamento mor-
fofuncional de equídeos.
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Área do Conhecimento: Clínica Médica e Cirúrgica de Pe-
quenos Animais

Pontos:
01. Diagnóstico por imagem aplicado a clínica médica e

cirúrgica de pequenos animais.
02. Aspectos clínicos e terapêuticos das principais zoonoses

que acometem pequenos animais.
03. Aspectos clínicos e terapêuticos das principais viroses

que acometem pequenos animais.
04. Aspectos clínicos, de imagem e terapêuticos das prin-

cipais cardiopatias que acometem pequenos animais.
05. Aspectos clínicos e terapêuticos das principais derma-

topatias que acometem pequenos animais.
06. Aspectos clínicos e terapêuticos das principais oftalmo-

patias que acometem pequenos animais.
07. Manejo e conduta clinico-cirúrgica de fraturas em pe-

quenos animais.
08. Aspectos clínicos e terapêuticos das principais bacte-

rioses que acometem pequenos animais.
CAMPUS BARREIRAS
CENTRO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
Área do Conhecimento: Ensino de Ciências e Biologia
Pontos:
1. Formação inicial e continuada de professores para o en-

sino de Ciências e de Biologia: tendências atuais;
2. Currículo e Didática das Ciências: políticas, componentes

didáticos, estratégias e recursos didáticos;
3. Planejamento e Avaliação no Ensino de Ciências Bio-

lógicas;
4. Universidade, escola e estágio supervisionado;
5. Pesquisas no ensino de Ciências e de Biologia: teori-

zações, tendências temáticas e abordagens metodológicas;
6. Papel Social da Educação Cientifica, educação não formal

e o papel do experimento no ensino de Ciências e Biologia.
Área do conhecimento: Saúde Coletiva/Bases Psicossociais

da Saúde/Educação em Saúde/Saúde, Meio Ambiente e Socieda-
de/Gestão da organização do Trabalho.

Pontos:
1. Bases Psicossociais da Saúde;
2. Educação e comunicação em Saúde em contextos co-

munitários;
3. Determinantes socioambientais e suas interfaces com a

Saúde Coletiva;
4. Vínculos trabalhistas e precarização do trabalho no SUS:

desafios e perspectivas no cenário político atual;
5. Interdisciplinaridade na formação em saúde;
6. Aspectos psicológicos dos transtornos alimentares
Área do conhecimento: Clínica Médica/Anestesiologia
Pontos:
1. História da Anestesiologia;
2. Avaliação de Medicação pré-anestésica;
3. Ambulatório de pré anestesia;
4. Anestesia geral: Inalatória e intravenosa;
5. Recuperação anestésica;
6. Monitorização de pacientes;
Área do conhecimento: Clínica Médica/Cirurgia Geral
Pontos:
1. Infecções e Antibioticoterapia em Cirurgia;
2. Cicatrização e Cuidados com a ferida cirúrgica;
3. Respostas Metabólicas e Endócrinas ao Trauma;
4. Atendimento Inicial ao adulto politraumatizado;
5. Tratamento Cirúrgico do Abdômen Agudo não Traumá-

tico;
6. Hérnia Inguinal: Tratamento Cirúrgico e Cuidados Pós-

operatórios;
Área do conhecimento: Clínica Médica/Ginecologia e Obs-

tetrícia/Saúde da Mulher
Pontos:
1. Semiologia Ginecológica e Obstétrica;
2. Pré-natal normal e de Risco na Atenção Primária à Saú-

de;
3. Emergências em obstetrícia;
4. Doença Hipertensiva Específica da Gestação;
5. Planejamento Familiar e Métodos Contraceptivos no âm-

bito da Atenção Primária à Saúde;
6. Saúde e cuidado à gestante adolescente na Atenção Pri-

mária.
Área do conhecimento: Clínica Médica/Infectologia
Pontos
1. Principais doenças infecciosas que acometem o sistema

respiratório: Epidemiologia, diagnóstico, fisiopatologia e tratamento;
2. Principais doenças infecciosas que acometem o sistema

gastrointestinal: Epidemiologia, diagnóstico, fisiopatologia e trata-
mento;

3. Infecções oportunistas relacionadas a Síndrome da Imu-
nodeficiência Adquirida;

4. Meningite causada por vírus, bactérias e fungos;
5. Controle de infecções hospitalares;
6. Infecções em pacientes granulocitopênicos e febres de

origem obscura;
7. Aspectos clínicos e terapêuticos das arboviroses emer-

gentes: Dengue, Zika e Chikungunya.
Área do conhecimento: Clínica Médica/Saúde da Família e

da Comunidade
Pontos:
1. Semiologia Ginecológica e Obstétrica;
2. Doenças sexualmente transmissíveis e estratégias de pre-

venção na Atenção Primaria à Saúde;
3. Densidade mamária e risco de câncer;
4. Miomatose uterina: aspectos clínicos e epidemiológicos;

5. Planejamento Familiar e Métodos Contraceptivo na Es-
tratégia de Saúde da Família;

6. Amenorreia e Dismenorreia: Aspectos Clínicos e Epi-
demiológicos.

Área do conhecimento: Farmácia/Análises Clínicas/Estágio
Supervisionado

Pontos
1. Garantia e Controle de Qualidade no Laboratório Clí-

nico;
2. Avaliação Laboratorial de Função Renal e Hepática;
3. Avaliação Laboratorial dos Distúrbios do equilíbrio ácido-

base e dos eletrólitos;
4. Avaliação do leucograma nos processos patológicos em

geral;
5. Hemoglobinopatias;
6. Diagnóstico laboratorial aplicado à uranálise;
7. Diagnóstico laboratorial aplicado à fluidos corporais.
Área do Conhecimento: Nutrição/Alimentos/Alimentação

Coletiva
Pontos:
1. Gestão da qualidade em Unidades de Alimentação e Nu-

trição;
2. Planejamento físico-funcional de Unidades de Alimen-

tação e Nutrição;
3. Planejamento e elaboração de cardápios para coletividade

sadia e enferma;
4. Técnicas de trabalho na cozinha: termos técnicos, pré-

preparo, preparo dos alimentos, montagem, apresentação;
5. Técnicas culinárias de pré-preparo, preparo de carnes e

agentes de amaciamento;
6. Técnica dietética para fins especiais.
CENTRO DAS CIÊNCIAS EXATAS E DAS TECNOLO-

GIAS
Área do Conhecimento: Ciência e Tecnologia
Pontos:
1. As correntes dos estudos de Ciência, Tecnologia e So-

ciedade.
2. A dimensão ética da Ciência e da Tecnologia.
3. Ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação

e sua utilização em Ciência e Tecnologia.
4. Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Desen-

volvimento dos Serviços de Informação.
5. Prospecção Tecnológica e estado da técnica como ele-

mento de pesquisa.
6. Propriedade Intelectual: Patentes, Marcas, núcleos de ino-

vação Tecnológica dos Centros de Ciência e Tecnologia, marcos re-
gulatórios e tipos de Propriedades Intelectuais.

Área do Conhecimento: Matemática
Pontos:
1. Aplicações Diferenciáveis.
2. Formas de Jordan
3. Teorema de Cauchy-Goursat.
4. Teorema de Gauss-Bonnet.
5. Teorema de Hahn-Banach.
6. Teorema de Lagrange (Classes Laterais).
Área de Conhecimento: Computação/Métodos Numéricos
Pontos:
1. Programação estruturada.
2. Subprogramas.
3. Métodos de ordenação de dados.
4. Estruturas de dados lineares: lista e fila.
5. Algoritmos para encontrar raízes de funções de uma e

duas variáveis.
6. Algoritmos de integração numérica.
7. Soluções de sistemas lineares: método direto e iterativo.
8. Otimização de equações lineares e não lineares.
Área de Conhecimento: Saneamento /Processos de Trata-

mento.
Pontos:
1. Técnicas de amostragem e métodos de análises das águas

naturais, de abastecimento e residuárias;
2. Balanços de massa e energia em sistemas de tratamento de

água de abastecimento e residuárias;
3. Separação sólido-líquido: coagulação e floculação, gra-

deamento e peneiramento, sedimentação, filtração;
4. Processos e tecnologias de Tratamento de Água;
5. Tratamento dos Resíduos Gerados nas Estações de Tra-

tamento de Água;
6. Processos e tecnologias de Tratamento de águas resi-

duais;
7. Reuso de águas residuárias.
CENTRO DAS HUMANIDADES
Área do Conhecimento: Direito Constitucional
Pontos:
1. Poder Constituinte e Poder Reformador;
2. Hermenêutica constitucional;
3. Direitos e garantias fundamentais;
4. Princípio federativo e organização do Estado brasileiro;
5. Separação dos poderes e sistema de freios e contrape-

sos;
6. Controle de Constitucionalidade.
Área do Conhecimento: Direito Civil
Pontos:
1. Direitos da personalidade;
2. Fatos e atos jurídicos;
3. Teoria do negócio jurídico;
4. Teoria das obrigações;
5. Responsabilidade Civil;
6. Teoria Geral dos Contratos.

Área do Conhecimento: Direito Processual Civil
Pontos:
1. Princípios constitucionais do processo civil;
2. Jurisdição e Ação;
3. Formação, suspensão e extinção do processo;
4. Tutela provisória, tutela de urgência e tutela de evidên-

cia;
5. Cumprimento das decisões judiciais e execução dos títulos

extrajudiciais;
6. Meios de impugnação das decisões judiciais.
Área do Conhecimento: Direito Penal
Pontos:
1. Princípios constitucionais do Direito Penal;
2. Aplicação da lei penal no tempo e espaço;
3. Tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade;
4. Concurso de crimes;
5. Espécies, cominação e aplicação da pena;
6. Responsabilização penal da pessoa jurídica e os crimes

econômicos no direito brasileiro.
Área do Conhecimento: Direito Processual Penal
Pontos:
1. Princípios constitucionais do Direito Processo Penal;
2. Aplicação da lei processual penal no tempo e espaço;
3. A prova e as nulidades no processo penal;
4. Processos em espécie;
5. Meios de impugnação em matéria criminal - Recursos e

Ações Autônomas;
6. Execução das penas em espécie.
Área do Conhecimento: Direito/Práticas Jurídicas
Pontos:
1. Expressão verbal e escrita no mundo Jurídico;
2. Estratégia Processual e elaboração de teses jurídicas;
3. O papel e a importância da Jurisprudência;
4. Visão dinâmica do ordenamento jurídico em perspectiva

comparada;
5. Implicações práticas da boa-fé objetiva e função social na

redação de contratos;
6. O processo, jurisdição e Direito Internacional.
CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
Área do Conhecimento: Administração
Pontos:
1. Planejamento e gestão organizacional;
2. Conceitos e princípios gerais da Administração;
3. Princípios de Macroeconomia;
4. Princípios de Microeconomia;
5. Noções básicas de direito público e privado;
6. Ética Social;
7. Filosofia e Construção do Conhecimento Cientifico;
8. Teoria do conhecimento: Aspectos históricos e concei-

tuais.
Área do Conhecimento: Engenharia Mecânica/Projetos Me-

cânicos
Pontos:
1. Momento estático de 1ª e 2ª ordem;
2. Teoria do Desenho Projetivo: Projeções Ortogonais Múl-

tiplas;
3. Torção;
4. Flambagem de colunas;
5. Deflexão de Vigas;
6. Análise de Tensões;
7. Mecânica da Fratura;
8. Problemas Hiperestáticos.
Área do Conhecimento: Engenharia Industrial
Pontos:
1. Máquinas de Fluxo;
2. Ferramentas da Qualidade;
3. Planejamento e Controle da Manutenção;
4. Máquinas e Implementos Agrícolas: Preparo do Solo;
5. Lubrificantes e Lubrificação Industrial;
6. Tubulações Industriais: Materiais e Acessórios.
Área do Conhecimento: Computação
Pontos:
1. Arquitetura de computadores e sistemas distribuídos;
2. Gerenciamento e segurança em redes de computadores;
3. Redes Multimídia e qualidade de serviço (QoS);
4. Algoritmos de programação computacional e linguagens

de programação: conceitos, caraterísticas, entrada/saída, atribuição,
controle de fluxo;

5. Programação em Lógica: Programação funcional;
6. Algoritmos de divisão, Algoritmos de conquista e Al-

goritmos gulosos;
7. Cálculo numérico: raízes de funções;
8. Algoritmos de interpolação e ajustamento de curvas.
CAMPUS LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
Área do Conhecimento: Engenharia de Biotecnologia
Pontos:
1. Métodos de sequenciamento e montagem de genomas
2. Alinhamento de sequências e análises filogenéticas.
3. Biocompatibilidade, biofuncionalidade, toxicologia e bio-

degradação dos biomateriais.
4. Linguagens de programação e softwares.
5. Modelagem de biorreatores.
6. Solução numérica de equações diferenciais ordinárias e

diferenciais parciais.
Área do Conhecimento: Engenharia Econômica e Logística

Pontos:
1. Sistemas de amortização
2. Análise das demonstrações contábeis
3. Sistemas de informação gerencial
4. Logística e cadeia de suprimentos
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5. Custeio baseado em atividades (ABC)
Área do Conhecimento: Engenharia de Operações e Pro-

cessos de Produção
Pontos:
1. Planejamento das necessidades de materiais
2. Produção enxuta
3. Segurança do trabalho
4. Controle de processos industriais
5. Projeto de fábrica e layout
Área do Conhecimento: Engenharia Organizacional e En-

genharia da Sustentabilidade Pontos:
1. Empreendedorismo e inovação
2. Deontologia aplicada à Engenharia de Produção
3. Planejamento estratégico
4. Clima organizacional
5. Gestão ambiental
CAMPUS SANTA MARIA DA VITÓRIA
Área do Conhecimento: Artes/Prática de Ensino/Estágio Su-

pervisionado
Pontos:
1. A prática de ensino em Artes Visuais em espaços formais

e não formais de Educação;
2. A organização do trabalho pedagógico em Artes Visuais

na Educação Básica;
3. Concepções de Prática de Ensino na formação de pro-

fessores de Artes Visuais
4. Concepções de Estágio Supervisionado na formação de

professores de Artes Visuais;
5. Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Artes

Visuais e sua articulação com a Educação Básica;
6. O trabalho docente na orientação e acompanhamento do

Estágio Supervisionado em Artes Visuais.
ANEXO III
Cronograma do Concurso

E V E N TO DATA PREVISTA
Lançamento do Edital 25/07/2017

1º Período de inscrições 26/07 a 28/08/2017
1º Período de solicitação de isenção de taxa

de inscrição
26/07 a 04/08/2017

Divulgação do resultado da análise da soli-
citação de isenção de taxa de inscrição

11 / 0 8 / 2 0 1 7

Período para interposição de recurso quanto
ao resultado da análise da solicitação de

isenção de taxa de inscrição

14 e 15/08/2017

Homologação das inscrições Até 31/08/2017
1º Período para interposição de recurso
quanto à homologação das inscrições

Até 04/09/2017

2º Período de inscrições
Reabertura de inscrições somente para vagas
em que não houver candidatos homologados
ou o número de homologados for menor que

o número de vagas ofertadas

30/08 a 28/09/2017

2º Período de solicitação de isenção de taxa
de inscrição

30/08 a 08/09/2017

Divulgação do resultado da análise da soli-
citação de isenção de taxa de inscrição

15/09/2017

Período para interposição de recurso quanto
ao resultado da análise da solicitação de

isenção de taxa de inscrição

16 e 17/09/2017

Homologação das inscrições Até 13/09/2017
2º Período para interposição de recurso
quanto à homologação das inscrições

Até 15/09/2017

Período para realização das provas do con-
curso

A partir de 25/09/2017, conforme crono-
grama do centro a ser divulgado no sitio

eletrônico da UFOB

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Processo: 08207/2017. Partes: Universidade Federal do Pará e Ins-
tituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - Imazon. Objeto:
Cooperação técnica entre as partes relativas ao Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental (PEB-
GA) do Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia
(NDAE). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vi-
gência: 02 (dois) a contar da data da Publicação. Foro: Justiça Federal
- Belém/Pa. Assinaturas: Emmanuel Zagury Tourinho, pela UFPA, e
Andréia Cristina Brito Pinto, pelo Imazon.

EXTRATOS DE CONTRATOS

Nº 063/2017 - PROCESSO Nº 23073.027302/2016-42, CONTRA-
TANTE - Universidade Federal do Pará; CONTRATADA: NARA
RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS: Professor Substituto do Ma-
gistério Superior; VENCIMENTO: A CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância de R$ 3.527,89 (Três Mil, Quinhentos
e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos); PERÍODO -
04/07/2017 a 02/03/2018; FUNDAMENTO LEGAL - Lei nº 8.745/93
e o Edital nº 79/2017; ASSINAM - Pela CONTRATANTE, GILMAR
PEREIRA DA SILVA e pela CONTRATADA, NARA RAIMUNDA
DE ALMEIDA SANTOS.

Nº 064/2017 - PROCESSO Nº 23073.010218/2017-71, CONTRA-
TANTE - Universidade Federal do Pará; CONTRATADO: DANIEL
SOUZA BARROSO: Professor Substituto do Magistério Superior;
VENCIMENTO: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a
importância de R$ 4.209,12 (Quatro Mil, Duzentos e Nove Reais e
Doze Centavos); PERÍODO - 04/07/2017 a 03/07/2018; FUNDA-
MENTO LEGAL - Lei nº 8.745/93 e o Edital nº 155/2017; AS-
SINAM - Pela CONTRATANTE, GILMAR PEREIRA DA SILVA e
pelo CONTRATADO, PEDRO HENRIQUE CARVALHO BRAN-
DÃO.

Nº 065/2017 - PROCESSO Nº 23073.016176/2017-81, CONTRA-
TANTE - Universidade Federal do Pará; CONTRATADA: CAMILA
LIMA DE ANDRADE: Professor Substituto do Magistério Superior;
VENCIMENTO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância de R$ 5.697,61 (Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Sete
Reais e Sessenta e Um Centavos); PERÍODO - 05/07/2017 a
07/02/2018; FUNDAMENTO LEGAL - Lei nº 8.745/93 e o Edital nº
155/2017; ASSINAM - Pela CONTRATANTE, GILMAR PEREIRA
DA SILVA e pela CONTRATADA, CAMILA LIMA DE ANDRA-
DE.

Nº 066/2017 - PROCESSO Nº 23073.003423/2017-80, CONTRA-
TANTE - Universidade Federal do Pará; CONTRATADO: MANOEL
DIONE DE OLIVEIRA SILVA: Professor Substituto do Magistério
Superior; VENCIMENTO: A CONTRATANTE pagará ao CONTRA-
TADO a importância de R$ 4.209,12 (Quatro Mil, Duzentos e Nove
Reais e Doze Centavos); PERÍODO - 11/07/2017 a 02/01/2018;
FUNDAMENTO LEGAL - Lei nº 8.745/93 e o Edital nº 155/2017;
ASSINAM - Pela CONTRATANTE, GILMAR PEREIRA DA SILVA
e pelo CONTRATADO, MANOEL DIONE DE OLIVEIRA SILVA.

Nº 067/2017 - PROCESSO Nº 23073.034268/2016-64, CONTRA-
TANTE - Universidade Federal do Pará; CONTRATADO: EDUAR-
DO CASTRO DOS SANTOS JUNIOR: Professor Substituto do Ma-
gistério Superior; VENCIMENTO: A CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO a importância de R$ 3.117,22 (Três Mil, Cento e
Dezessete Reais e Vinte e Dois Centavos); PERÍODO - 11/07/2017 a
10/07/2018; FUNDAMENTO LEGAL - Lei nº 8.745/93 e o Edital nº
113/2017; ASSINAM - Pela CONTRATANTE, GILMAR PEREIRA
DA SILVA e pelo CONTRATADO, EDUARDO CASTRO DOS
SANTOS JUNIOR.

Nº 068/2017 - PROCESSO Nº 23073.003423/2017-80, CONTRA-
TANTE - Universidade Federal do Pará; CONTRATADO: GEORGE
ABSALÃO PANDINO DE MORAIS: Professor Substituto do Ma-
gistério Superior; VENCIMENTO: A CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO a importância de R$ 3.117,22 (Três Mil, Cento e
Dezessete Reais e Vinte e Dois Centavos); PERÍODO - 11/07/2017 a
10/07/2018; FUNDAMENTO LEGAL - Lei nº 8.745/93 e o Edital nº
155/2017; ASSINAM - Pela CONTRATANTE, GILMAR PEREIRA
DA SILVA e pelo CONTRATADO, GEORGE ABSALÃO PANDI-
NO DE MORAIS.

Nº 069/2017 - PROCESSO Nº 23073.010218/2017-71, CONTRA-
TANTE - Universidade Federal do Pará; CONTRATADO: PABLO
NUNES PEREIRA: Professor Substituto do Magistério Superior;
VENCIMENTO: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a
importância de R$ 4.209,12 (Quatro Mil, Duzentos e Nove Reais e
Doze Centavos); PERÍODO - 12/07/2017 a 11/07/2018; FUNDA-
MENTO LEGAL - Lei nº 8.745/93 e o Edital nº 155/2017; AS-
SINAM - Pela CONTRATANTE, GILMAR PEREIRA DA SILVA e
pelo CONTRATADO, PABLO NUNES PEREIRA.

Nº 070/2017 - PROCESSO Nº 23073.014882/2017-99, CONTRA-
TANTE - Universidade Federal do Pará; CONTRATADA: MARCIA
CRISTINA SOUZA DA CRUZ: Professor Substituto do Magistério
Superior; VENCIMENTO: A CONTRATANTE pagará à CONTRA-
TADA a importância de R$ 4.209,12 (Quatro Mil, Duzentos e Nove
Reais e Doze Centavos); PERÍODO - 17/07/2017 a 16/07/2018; FUN-
DAMENTO LEGAL - Lei nº 8.745/93 e o Edital nº 113/2017; AS-
SINAM - Pela CONTRATANTE, RAQUEL TRINDADE BORGES e
pela CONTRATADA, MARCIA CRISTINA SOUZA DA CRUZ.

Nº 071/2017 - PROCESSO Nº 23073.020321/2017-29, CONTRA-
TANTE - Universidade Federal do Pará; CONTRATADA: ELZIANE
MONTEIRO SOARES: Professor Substituto do Magistério Superior;
VENCIMENTO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância de R$ 3.527,89 (Três Mil, Quinhentos e Vinte e Sete
Reais e Oitenta e Nove Centavos); PERÍODO - 18/07/2017 a
09/05/2018; FUNDAMENTO LEGAL - Lei nº 8.745/93 e o Edital nº
182/2016; ASSINAM - Pela CONTRATANTE, RAQUEL TRINDA-
DE BORGES e pela CONTRATADA, ELZIANE MONTEIRO SOA-
RES.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 50/2017 UASG 153063

Nº Processo: 23073.16866/17-31. Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de ARQUIVOS DESLIZANTES conforme especificações e
quantitativos contidos neste TERMO para atender às necessidades
desta Instituição (UFPA e órgãos participantes), objetivando a re-
dução de custos de aquisição e armazenamento, bem como permi-
tindo um melhor controle dos produtos. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 25/07/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h00.
Endereço: Rua Augusto Corrêa,01 Cidade Universitaria Prof.silveira
Neto, Predio da Proad 1a. Guamá - BELEM - PA ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/153063-05-50-2017. Entrega das
Propostas: a partir de 25/07/2017 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 04/08/2017 às 09h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO
Reitor

(SIDEC - 24/07/2017) 153063-15230-2017NE800405

AVISOS DE REGISTROS DE PREÇOS

A Universidade Federal do Pará - UFPA, Autarquia Federal
de Ensino Superior vinculada ao Ministério da Educação, sediada no
Campus Universitário, à Rua Augusto Corrêa n° 01, na Cidade de
Belém, Estado do Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº
34.621.748/0001-23, torna público o resultado do Processo nº
23073.021696/2016-25 relativo ao Pregão Eletrônico nº 17/2017, cujo
objeto é a "AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE CON-
SUMO PARA A GRÁFICA UNIVERSITÁRIA". o objeto ora li-
citado foi registrado em Atas de Registros de Preços, ficando assim
discriminadas as Empresas: 1) POLIFILMES DA AMAZÔNIA LI-
MITADA - ME, CNPJ nº 04.875.423/0001-06, no valor total de R$
3.892.060,00; 2) SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUI-
NAS LTDA - EPP, CNPJ nº 67.642.736/0001-34, no valor total de R$
585.616,00. A validade das presentes Atas de registros de Preços é de
12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação. O detalhamento
de preços poderá ser verificado no site: www.comprasnet.gov.br.

A Universidade Federal do Pará - UFPA, Autarquia Federal
de Ensino Superior vinculada ao Ministério da Educação, sediada no
Campus Universitário, à Rua Augusto Corrêa n° 01, na Cidade de
Belém, Estado do Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº
34.621.748/0001-23, torna público o resultado do Processo nº
23073.019558/2016-86 relativo ao Pregão Eletrônico nº 45/2016, cujo
objeto é a "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔ-
NICOS". o objeto ora licitado foi registrado em Atas de Registros de
Preços, ficando assim discriminadas as Empresas: 1) PEDRO ZATA
BORGES - ME, CNPJ nº 17.473.920/0001-20, no valor total de R$
59.621,48; 2) SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº
11.099.588/0001-07, no valor total de R$ 87.111,20; 3) P H B DE
ARAUJO - EPP, CNPJ nº 19.018.948/0001-00, no valor total de R$
14.690,00. A validade das presentes Atas de registros de Preços é de
12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação. O detalhamento
de preços poderá ser verificado no site: www.comprasnet.gov.br.

Belém, 12 de julho de 2017.
GILMAR PEREIRA DA SILVA,

Vi c e - R e i t o r
Em exercício

EDITAL No- 238, DE 24 DE JULHO DE 2017

O Reitor da Universidade Federal do Pará torna pública a
homologação do resultado final do Concurso Público para provimento
do cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, conforme
especificado abaixo:

Campus Universitário de Belém-Instituto de Ciências da
Saúde, para o Tema: Atenção Integral à Saúde, Classe de Adjunto A,
processo nº 23073.027643/2016-18, objeto do Edital nº 108, de
03/03/2017, publicado no Diário Oficial da União em 06/03/2017.

1º Lugar: Itajaí Oliveira de Albuquerque.
2º Lugar: Marcia Costa dos Santos.

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO

EDITAL No- 239, DE 24 DE JULHO DE 2017

O Reitor da Universidade Federal do Pará torna pública a
homologação do resultado final do Concurso Público para provimento
do cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, conforme
especificado abaixo:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

EDITAL DE CITAÇÃO No- 10, DE 24 DE JULHO DE 2017

A União, por intermédio da Universidade Federal do Oeste
do Pará - UFOPA, neste ato, representada por Flavia Adriana Santos
Rebello, Administradora, designada pela Autoridade Administrativa
Superior, nos termos da Portaria nº 385/GR-UFOPA, de 18 de julho
de 2017 para atuar como Pró-Reitora de Administração em Exercício,
com fulcro no art. 67, "caput" e § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, vem
INFORMAR a empresa ESE Segurança Privada Ltda (CNPJ nº
05.742.568/0001-00), da ABERTURA DO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 23204.008881/2017-72, que versa sobre possível apli-
cação de penalidade, e NOTIFICAR acerca dos fatos narrados nos
Editais de Notificações nºs 3 e 5, de 7 de julho de 2017, publicados
Diário Oficial da União nº 134, de 14 de julho de 2017, p. 70.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos de even-
tuais dúvidas. O contato poderá ser feito por meio da Coordenação de
Contratos e Convênios: (93) 2101-652, conferindo-lhe o prazo de 5
(cinco) dias úteis, a partir da publicação deste Edital, para apresentar
defesa.

FLAVIA ADRIANA SANTOS REBELLO
Pró-Reitora de Administração

Em Exercício

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 08/2017 _ Processo nº 23204.007434/2017-70. Contra-
tado na qualidade de Professor Substituto: CLENYA RUTH ALVES
VASCONCELOS. Objeto: Contrato de Prestação de Serviços para
atender demanda do Instituto de Ciências da Educação, tema: Edu-
cação Especial. Vigência: 24/07/2017 a 24/07/2018. Regime de Tra-
balho: 40 horas. Valor: R$ 4.667,12 (Quatro mil, seiscentos e sessenta
e sete e doze centavos).
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