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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2017

Objeto: Concessão de uso de área física da UFSC, medindo 25,71
m2, localizada na Biblioteca Central do Campus Universitário da
Trindade, destinada à instalação e operação comercial de serv. de
reprografia e impressão. Empresa vencedora da licitação: RAMON
RAGEL SILVEIRA ME. Valor Total Anual: R$ 13.490,13.

DIEGO ELLER GOMES
Pregoeiro

(SIDEC - 30/01/2017) 153163-15237-2017NE800051

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR
POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 150232

Número do Contrato: 1/2016.
Nº Processo: 23080012564201532.
PREGÃO SISPP Nº 87/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado:
00482840000138. Contratado : LIDERANCA LIMPEZA E CON-
SERVACAO -LTDA. Objeto: Prorrogação a vigência do contrato.
Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Valor Total: R$173.536,92. Fonte: 6100002406 - 2016NE806155. Da-
ta de Assinatura: 01/12/2016.

(SICON - 30/01/2017) 150232-15237-2016NE800575

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 150232

Número do Contrato: 4/2016.
Nº Processo: 23080060371201598.
PREGÃO SRP Nº 344/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado: 19387123000155.
Contratado : J R SILVA MANUTENCAO DE APARELHOS-DE
MEDIDA TESTE E CON. Objeto: Prorrogação a vigência do con-
trato. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 08/01/2017 a
07/01/2018. Valor Total: R$4.780,00. Fonte: 6153000000 -
2016NE804206. Data de Assinatura: 04/01/2017.

(SICON - 30/01/2017) 150232-15237-2016NE800575

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 150232

Número do Contrato: 166/2015.
Nº Processo: 23080038870201507.
PREGÃO SRP Nº 246/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado: 85314086000180.
Contratado : WV HIDROANALISE LTDA - ME -.Objeto: Pror-
rogação a vigência do contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/93.
Vigência: 30/11/2016 a 29/11/2017. Valor Total: R$3.526,66. Fonte:
6153000000 - 2016NE802886. Data de Assinatura: 04/11/2016.

(SICON - 30/01/2017) 150232-15237-2016NE800575

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 48/2017 - UASG 150232

Nº Processo: 23080079075201641 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preços para fins de aquisição de MATERIAIS DE AS-
SISTÊNCIA AO PACIENTE - DRENOS, SONDAS, CATETERES,
TUBOS E COLETORES. Total de Itens Licitados: 00027. Edital:
31/01/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço: Rua
Maria Flora Pausewang, S/nº - Bairro Trindade Trindade - FLO-
RIANOPOLIS - SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/150232-05-48-2017. Entrega das Propostas: a partir de 31/01/2017
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/02/2017 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 30/01/2017) 150232-15237-2016NE800575

PREGÃO Nº 49/2017 - UASG 150232

Nº Processo: 23080079804201660 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preços para aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE
(INFORMÁTICA ETIQUETAS E TONERS). Total de Itens Lici-
tados: 00010. Edital: 31/01/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às
17h59. Endereço: Rua Maria Flora Pausewang, S/nº - Bairro Trindade
Trindade - FLORIANOPOLIS - SC ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/150232-05-49-2017. Entrega das Propostas: a partir
de 31/01/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 14/02/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 30/01/2017) 150232-15237-2016NE800575

PREGÃO Nº 50/2017 - UASG 150232

Nº Processo: 23080081749201678 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preços para fins de aquisição de MATERIAIS DE LA-
BORATÓRIO/BANCO DE SANGUE BOLSAS DE COLETA, COM
COMODATO DE 3 (TRÊS) SELADORAS DE BANCADA COM-
PATÍVEIS COM AS BOLSAS LICITADAS E 1 (UM) SEPARADOR
AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS PARA O
FRACIONAMENTO. Total de Itens Licitados: 00007. Edital:
31/01/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço: Rua
Maria Flora Pausewang, S/nº - Bairro Trindade Trindade - FLO-
RIANOPOLIS - SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/150232-05-50-2017. Entrega das Propostas: a partir de 31/01/2017
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/02/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIZ ANTONIO DEMETRIO
Pregoeiro

(SIDEC - 30/01/2017) 150232-15237-2016NE800575

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 1/2017

DObjeto:Registro de Preços para aquisição de Medicamen-
t o s . P r o c . 2 3 0 8 0 . 0 7 8 2 6 8 / 2 0 1 6 - 8 5 . Ve n c e d o r e s : 0 0 . 0 8 8 . 3 1 7 / 0 0 0 1 - 2 1 _ R $
25.200,00;04.790.724/0001-37_R$ 60.865,00;07.752.236/0001-23 R$
9.280,00;10.869.890/0001-26_R$ 177.380,00;31.474.414/00001-
86_R$ 21.250,00;44.734.671/0001-51R$ 7.475 ,00;56.998.982/0012-
60_R$ 1.517.664,00.Total:R$1.819.114,00.

VILMAR MANOEL DA CONCEIÇÃO
Pregoeiro

(SIDEC - 30/01/2017) 150232-15237-2017NE800575

PREGÃO Nº 379/2016

DObjeto: Registro de preços para aquisição de materiais de ma-
nutenção. Proc 23080.052377/2016-72. Vencedores: 16.866.828/0001-
67 R$ 61.610,00;85.392.678/0001-10 R$ 2.450,00; 94.780.178/0001-
46 R$ 905,00. Total: R$ 64.965,00

SAMUEL SOUZA DE ARAÚJO
Pregoeiro

(SIDEC - 30/01/2017) 150232-15237-2016NE800575

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

DE PESSOAS

EDITAL Nº 5/DDP/PRODEGESP/2017

O Diretor em exercício do Departamento de Desenvolvi-
mento de Pessoas - DDP/PRODEGESP da Universidade Federal de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação
dos Editais nº 03/DDP/PRODEGESP/2017, publicado no Diário Ofi-
cial da União de 13/01/2017, Seção 3, página 51 e Edital nº

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 166/2016 - UASG 153164

Nº Processo: 23081034849201603.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 20/2016. Contratante: UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DE SANTA -MARIA. CNPJ Contratado:
18914483000103. Contratado : MTX CONSTRUCOES LTDA - ME
-.Objeto: Construção da Central de Laboratórios, campus de Ca-
choeira do Sul. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência:
16/01/2017 a 02/09/2019. Valor Total: R$7.460.045,34. Fonte:
112000000 - 2016NE809615. Data de Assinatura: 20/12/2016.

(SICON - 30/01/2017) 153164-15238-2017NE806977

EXTRATO DA RESCISÃO

Extrato da Rescisão do Contrato nº 212/2011 a Universidade Federal
de Santa Maria e a empresa TCHETURBO PROVEDOR DE IN-
TERNET LTDA, resolvem rescindir o Contrato por ato Bilateral
conforme motivação constante do processo 23081.014496/2011-11,
assinado em 05/12/2016, conforme determina o Artigo 79, inciso II,
da Lei 8666/93 alterada por Legislação Posterior.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato 84/2016 firmado entre a Uni-
versidade Federal de Santa Maria e a empresa Isar Engenharia e
Montagens Ltda., assinado em 02 de dezembro de 2016, Objeto:
Serviços de tratamento acústico do Centro de Convenções no Campus
da UFSM, o objeto fica acrescido em R$ 132.737,17, o valor total do
contrato passa ser de R$ 2.123.458,04, Fundamento Legal 8666/93.

EDITAL No- 12, DE 26 DE JANEIRO DE 2017

ABERTURA DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O Reitor da Universidade Federal de Santa Maria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando o disposto na Resolução N. 016/2014-UFSM, na Lei N. 8.112 de 11/12/1990, publicada no DOU

de 12/12/1990, na Lei N. 8.745 de 09/12/1993, publicada no DOU de 10/12/1993, na Lei N. 12.772 de 28/12/2012, publicada no DOU de 31/12/2012, no Decreto N. 7.485 de 18/05/2011, publicado no DOU de

19/05/2011, no Decreto N. 6.944, de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, na Portaria do Ministério da Educação N. 243 de 03/03/2011, publicada no DOU de 04/03/2011, na Orientação Normativa Nº 5

de 28/10/2009, publicada no DOU de 29/10/2009, torna pública a abertura das inscrições para Seleção Pública de Professor Substituto da Carreira de Magistério Superior, nas cidades de Santa Maria e Palmeira das

Missões, nas áreas especificadas no Quadro de Vagas abaixo, na forma das legislações vigentes.

1.QUADRO DE VAGAS

Nº de vagas Campus de Lotação
dos Docentes

Depto derealização da
Seleção Pública/

Local das Inscrições

Área Regime
de

Tr a b a l h o

Requisitos Inscrição Vencimento Básico
+

RT

1 Palmeira das
Missões

Departamento de Administração/
Campus Palmeira das Missões

Contabilidade 40 horas semanais Graduação em Ciências Contábeis e Especialização ou Mestrado ou Dou-
torado em qualquer área do conhecimento.

R$ 88,00 (Especialização)

R$ 105,00 (Mestrado)

R$ 142,00 (Doutorado)

R$ 3.527,89 (Especialização)

R$ 4.209,12 (Mestrado)

R$ 5.697,61 (Doutorado)

2 Santa Maria Departamento de Clínica Médica/
Centro de Ciências da Saúde

Medicina/
Clínica Médica

40 horas semanais Graduação em Medicina. R$ 77,00 R$ 3.117,22

04/DDP/PRODEGESP/2017, publicado no Diário Oficial da União de
30/01/2017, Seção 3, páginas 63 e 64 conforme especificado a se-
guir:

Onde se lê
ATO EDITAL N° 03/DDP/PRODEGESP/2016
Leia-se
ATO EDITAL N° 03/DDP/PRODEGESP/2017
Onde se lê
ATO EDITAL N° 04/DDP/PRODEGESP/2016
Leia-se
ATO EDITAL N° 04/DDP/PRODEGESP/2017
Florianópolis, 30 de janeiro de 2017.

RODOLFO AMANDO SCHMITZ

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo Ao Convênio Nº 2012/0014
PARTES: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Engie
Brasil Energia S.A - ENGIE, Fundação Centro de Referência Em
Tecnologias Inovadoras - CERTI, Supplier Indústriaa e Comércio de
Eletro Eletrônicos - SUPPLIER e a Fundação de Ensino e Engenharia
de Santa Catarina - FEESC. Objeto: Alteração da Cláusula Segunda,
Quarta (acréscimo de valor) e Cláusula Oitava. Valor: R$
3.250.236,35 (três milhões, duzentos e cinquenta mil, duzentos e
trinta e seis reais e trinta e cinco centavos). Vigência: O Termo de
Acordo vigerá até a data de 15/04/2017. Data de assinatura:
09/12/2016. Processo SPA: 23080.034474/2011-79.

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado
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1 Santa Maria Departamento de Música/
Centro de Artes e Letras

Música (Música e
Te c n o l o g i a )

40 horas semanais Graduação em Música (Bacharelado ou Licenciatura)
ou Mestrado em Música ou Doutorado em Música.

R$ 77,00 (Graduação)

R$ 105,00 (Mestrado)

R$ 142,00 (Doutorado)

R$ 3.117,22 (Graduação)

R$ 4.209,12 (Mestrado)

R$ 5.697,61 (Doutorado)
1 Santa Maria Departamento de Música/

Centro de Artes e Letras
Música (Educação
M u s i c a l / Te c l a d o )

40 horas semanais Graduação em Música (Bacharelado ou Licenciatura)
ou Mestrado em Música ou Doutorado em Música.

R$ 77,00 (Graduação)

R$ 105,00 (Mestrado)

R$ 142,00 (Doutorado)

R$ 3.117,22 (Graduação)

R$ 4.209,12 (Mestrado)

R$ 5.697,61 (Doutorado)

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Local, período e horário (observando o horário oficial de

Brasília):
- Local: Presencialmente, no Departamento Didático de ori-

gem da vaga.
- Período: 31/01/2017 a 06/02/2017.
- Horário: das 8h às 13h.
2.2. Documentação para inscrição:
a) Documento de identidade. São considerados documentos

válidos para a inscrição: carteira de identidade; carteiras expedidas
pelos Comandos Militares, pelos Corpos de Bombeiros Militares;
pelos órgãos fiscalizadores de Exercício Profissional (órgãos, con-
selhos); passaporte; carteiras funcionais do Ministério Público e as
expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como iden-
tificação; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (den-
tro do prazo de validade);

b) Comprovante de recolhimento da inscrição:
I) O pagamento da inscrição deverá ser efetuado no Banco

do Brasil até o dia 06/02/2017, conforme expediente bancário. A guia
de pagamento deverá ser obtida na Internet em www.tesouro.fazen-
da.gov.br. SIAFI - Guia de Recolhimento da União, Impressão - GRU
Simples, Unidade Gestora (Favorecida) código: 153164, Gestão:
15238, Código de Recolhimento: 28883-7, Número de Referência:
15316415238414, Competência: mês e ano atual, Vencimento:
06/02/2017, CPF e Nome do candidato, Valor do principal e Valor
total;

II) Não será aceito agendamento de pagamento como com-
provante de pagamento;

III) A inscrição, uma vez paga, não será restituída em hi-
pótese alguma.

c) Curriculum vitae para ser avaliado na Prova de Títulos. O
Curriculum vitae deverá ser entregue e ordenado, obrigatoriamente,
conforme a Planilha para Avaliação de Títulos para a Seleção de
Professor Substituto da Carreira de Magistério Superior da UFSM
(Anexo II deste Edital), sendo que a planilha deverá ser preenchida
pelo candidato conforme a pontuação de cada item e totalizada, se-
guida da assinatura do candidato certificando a veracidade das in-
formações prestadas.

I) Deverão ser apresentados os documentos originais e cópia
simples ou cópia autenticada do diploma de graduação e/ou espe-
cialização e/ou de residência médica e/ou de mestrado e/ou de dou-
torado, e histórico escolar, conforme pontuação atribuída na Planilha
para Avaliação dos Títulos, de que trata o subitem 2.2 c;

II) A autenticação de cópias dos documentos do que tratam
o subitem 2.2 c, poderá ser feita pela Comissão Examinadora e/ou
Secretário(a) da seleção, a partir dos documentos originais ou cópias
autenticadas, sendo que os documentos originais serão devolvidos aos
candidatos;

III) Não será aceita complementação de Curriculum vitae ou
anexação posterior de documentos comprobatórios.

d) O candidato que não entregar o Curriculum vitae do-
cumentado no formato estabelecido no subitem 2.2 c será desclas-
sificado deste Processo Seletivo.

e) Admitir-se-á a inscrição por procuração, sendo proibido
aos Servidores Públicos Federais regidos pelo Regime Jurídico Único
(Lei N. 8.112, de 11/12/1990) atuar como Procuradores ou inter-
mediários junto a Repartições Públicas, não sendo permitida a sua
realização por correspondência, fac-símile ou correio eletrônico;

f) Os "Requisitos", conforme o disposto no item 1 - Quadro
de Vagas deverão ser comprovados por ocasião da assinatura do
contrato, de acordo com o que dispõe o Art. 5º da Lei N. 8.112/1990,
do Art. 207 da Constituição Federal e da Lei N. 9.515/1997.

2.3. No ato da inscrição, o candidato receberá o cronograma
da seleção pública, contendo dia, hora e local do início das provas e
as planilhas com os critérios da Prova Didática e da Prova Prática
(quando for o caso).

2.4. Da prorrogação do prazo de inscrições: Não havendo
candidato inscrito no período, em determinada(s) área(s), o prazo de
inscrições permanecerá aberto por mais 5 (cinco) dias úteis, somente
nesta(s) área(s).

3. DA COMISSÃO EXAMINADORA
3.1. A Comissão Examinadora será constituída por 3 (três)

professores efetivos lotados no Departamento Didático, vinculados à
área do conhecimento objeto da seleção pública, e 1 (um) suplente.

3.2. Na impossibilidade da composição a que se refere o
subitem 3.1, a Comissão será formada por docentes de áreas afins ou
pertencentes a outros Departamentos Didáticos.

3.3. A composição da Comissão Examinadora será enviada
aos candidatos, via e-mail, após o término do prazo das Inscrições.

3.4. Os candidatos terão até 2 (dois) dias úteis após o envio
do e-mail para solicitar o impedimento de membro da Comissão
Examinadora, via documento protocolado entregue diretamente no
Departamento Didático que está realizando a seleção pública.

3.4.1. Caso o Departamento Didático dê provimento, em
grau de recurso ao impedimento, deverá de imediato proceder à subs-
tituição respeitando o estabelecido no item 3.3.

3.4.2. Será considerada definitiva a Comissão Examinadora
da seleção pública quando a solicitação de impedimento não tiver
provimento ou quando, ultrapassando o prazo indicado no item 3.4,
não tenha ocorrido arguição contra sua composição.

4. DAS PROVAS
4.1. A seleção pública constará de:
I - Prova de Títulos: peso dois (2,0); e
II - Prova Didática: peso oito (8,0).
4.2. O processo seletivo será constituído de Prova de Títulos,

Prova Didática e Prova Prática, quando houver, conforme indicado no
Anexo I deste Edital, e ocorrerá de acordo com o estipulado na
Resolução N. 016/2014 da UFSM.

4.3. Para a Prova de Títulos deverá ser utilizada planilha
específica (Anexo II deste Edital).

4.4. A Prova Didática será realizada em sessão pública e
constará de uma aula com duração de no mínimo 40 (quarenta)
minutos e no máximo 50 (cinquenta) minutos, sobre o ponto sorteado
com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, constantes do pro-
grama, sem reposição.

4.5. A seleção pública iniciará em, no mínimo, 10 (dez) dias
após a publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial da União,
conforme o disposto no Art. 1º da Portaria N. 243, publicada no DOU
de 04/03/2011.

4.6. O não comparecimento a qualquer dessas etapas im-
plicará em desistência da seleção pública por parte do candidato.

5. DA RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NE-
GROS

5.1. Tendo em vista o disposto na Lei N. 12.990, de
09/06/2014, fica assegurada a reserva de vagas aos candidatos negros
em 20% (vinte por cento) do número total de vagas do Edital N.
012/2017;

5.2. Poderão concorrer às vagas reservadas para candidatos
negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da
inscrição, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e tiverem sua
condição confirmada pela Comissão de Verificação da UFSM;

5.3. A autodeclaração somente terá validade se efetuada no
momento da inscrição, e se for confirmada posteriormente perante a
Comissão de Verificação da UFSM, e terá efeitos exclusivamente
para este certame;

5.4. A veracidade das informações prestadas será de inteira
responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer
momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou
utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que
acarreta eliminação da seleção pública, aplicando-se, ainda, o dis-
posto no parágrafo único do Art. 10 do Decreto n. 83.936/1979;

5.5 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem
5.1. resulte em número fracionado, esse será elevado até o primeiro
número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5
(cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente
inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos);

5.6. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às
vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência de
acordo com a sua classificação na seleção pública;

5.7. Os candidatos classificados (aqueles que atingirem a
nota final mínima de 7,0 na seleção pública) serão, posteriormente,
convocados por Edital para confirmar a autodeclaração realizada no
ato de inscrição, junto à Comissão de Verificação da UFSM, a qual
verificará a veracidade da autodeclaração, conforme Orientação Nor-
mativa N. 3, de 1º/08/2016, do Ministério do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão;

5.8. A Comissão de Verificação da UFSM terá decisão final
sobre a permanência dos candidatos na concorrência às vagas re-
servadas para negros, sendo que a verificação da veracidade da au-
todeclaração considerará tão somente os aspectos fenotípicos do can-
didato;

5.9. Os candidatos convocados deverão comparecer à con-
firmação da autodeclaração munidos de documento oficial de iden-
tificação;

5.10. Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas para
negros, passando a concorrer somente pelas vagas da ampla con-
corrência, o candidato que, por ocasião da convocação para confirmar
a autodeclaração, não apresente documento oficial de identificação,
bem como o que não comparecer ou chegar fora do horário es-
tabelecido, conforme convocação;

5.11. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o can-
didato será eliminado da seleção pública e, se tiver sido contratado,
ficará sujeito à anulação da sua contratação, após procedimento ad-
ministrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla
defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis;

5.12. O resultado referente à autodeclaração presencial será
divulgado na página da UFSM, em Editais, e na página da PROGEP
( w w w. u f s m . b r / p r o g e p ) ;

5.13. Serão admitidos recursos relacionados ao resultado das
autodeclarações presenciais, desde que devidamente fundamentados,
devendo ser dirigidos à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSM,
e protocolados, em horário de expediente, junto à Divisão de Pro-
tocolo da UFSM até 01 (um) dia útil após a divulgação dos resultados
da etapa;

5.14. O candidato inscrito nos termos deste capítulo par-
ticipará da seleção pública em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, aos critérios de
aprovação, ao(s) horário(s), ao(s) local(is) de aplicação das provas e
às notas mínimas exigidas;

5.15. O preenchimento das vagas destinadas aos candidatos
negros, na forma da Lei N. 12.990/2014, será feito pela ordem de-
crescente da nota obtida, mediante lista de classificação específica,
ficando esclarecido que, no caso do primeiro colocado negro con-
correr com pessoa que não se enquadra na Lei N. 12.990/2014, em
determinada Área, a vaga será destinada ao candidato negro, ainda
que a sua nota seja menor do que a daquele;

5.16. Os candidatos negros aprovados dentro do número de
vagas oferecidas para ampla concorrência não serão computados para
efeito do preenchimento das vagas reservadas;

5.17. Em caso de desistência de candidato negro aprovado
em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro
posteriormente classificado.

5.18. Na hipótese de não haver número suficiente de can-
didatos negros aprovados para ocupar as vagas reservadas, as vagas
remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem
de classificação;

5.19. Não cabe a análise de pedido de recurso para reserva
de vaga para negros aos candidatos que não declararem a sua con-
dição no requerimento de inscrição desta seleção pública.

5.20. A contratação dos candidatos aprovados respeitará os
critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a
relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas
a candidatos com deficiência e a candidatos negros.

6. DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DE-
FICIÊNCIA

6.1. De acordo com o inciso VIII do Art. 37 da Constituição
Federal, o parágrafo 2o do Art. 5o da Lei N. 8.112/90, de 11/12/1990,
com suas alterações, o Decreto N. 3.298/1999, DOU de 21/12/1999 e
com a Resolução N. 019/2012, da UFSM, fica assegurada a reserva
de vagas às pessoas com deficiência em 5% (cinco por cento) do
número total de vagas do Edital N. 012/2017;

6.2. O candidato que desejar concorrer às vagas definidas no
Edital N. 012/2017, item 1.1, Quadro de Vagas, deverá indicar a
situação de deficiência no Requerimento de Inscrição. Posteriormente
à habilitação na seleção pública, o candidato será convocado por
Edital, para submeter-se à Perícia Oficial em Saúde, que terá decisão
final sobre a qualificação do mesmo, como pessoa com deficiência ou
não, e sobre o grau de deficiência.

6.3. Os candidatos habilitados (aqueles que atingirem nota
mínima 7,00 (sete), conforme previsto no item 7.1 do Edital, serão
convocados pelo mesmo meio e deverão comparecer à Perícia Oficial
em Saúde desta Universidade, munidos de documento de identifi-
cação e laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável
causa da deficiência.

6.4. Os candidatos que concorreram às vagas reservadas às
pessoas com deficiência e forem convocados para comparecerem à
Perícia Médica da UFSM, perderão o direito às vagas reservadas aos
candidatos em tais condições, caso não compareçam à Perícia Médica
na data solicitada;

6.5. O candidato habilitado, cuja deficiência seja declarada
pela Perícia Médica da UFSM como incompatível com o exercício do
cargo, será automaticamente excluído do certame;

6.6. O candidato habilitado, cuja deficiência não for com-
provada pela Perícia Médica da UFSM, concorrerá somente pela
classificação geral;

6.7. As pessoas com deficiência participarão das provas da
seleção pública em igualdade de condições com os demais candi-
datos;

6.8. Na classificação final, os candidatos que concorreram às
vagas reservadas às pessoas com deficiência, se habilitados na seleção
pública e tiverem a deficiência reconhecida pela Perícia Médica desta
Universidade, poderão figurar na lista específica das pessoas com
deficiência e/ou na lista geral dos aprovados, observado o quantitativo
máximo de candidatos a classificar, constante do Artigo 16 e anexo II
do Decreto N. 6.944/2009;

6.9. O preenchimento das vagas destinadas às pessoas com
deficiência será feito pela ordem decrescente da nota obtida, ficando
esclarecido que, no caso do primeiro colocado nessa condição con-
correr com pessoa sem deficiência, em determinada Área, a vaga será
destinada ao candidato declarado pessoa com deficiência, ainda que a
sua nota seja menor do que a daquele.

6.10. Consideram-se pessoas com deficiências as pessoas que
se enquadrarem nas categorias discriminadas no Art. 4º do Decreto N.
3.298/99, DOU de 21/12/1999;

6.11. As vagas reservadas para pessoas com deficiência, se
não providas por falta de candidatos, por reprovação ou por jul-
gamento da Perícia Médica desta Universidade, serão preenchidas
pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.

7. DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
7.1. A classificação dos candidatos obedecerá à ordem de-

crescente da nota final, considerando os tipos de prova e seus pesos,
observada a nota final mínima de 7 (sete).

7.2. O quantitativo máximo de candidatos classificados para
cada vaga será de acordo com o estabelecido no Anexo II do Decreto
N. 6.944/2009, conforme quadro a seguir:
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7.3. Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que trata o subitem anterior, ainda que tenham atingido
a nota mínima estabelecida para habilitação, estarão automaticamente
reprovados na seleção pública, de acordo com o Decreto n.
6.944/2009.

7.4. Em caso de empate na nota final, terá preferência o
candidato que, na seguinte ordem:

I - tiver idade igual ou superior a sessenta anos, no último
dia de inscrições nesta seleção pública, conforme parágrafo único do
Art. 27 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);

II - tiver maior nota na Prova Didática; e
III - tiver maior nota na Prova de Títulos.
7.5. O resultado da seleção, após ser divulgado em sessão

pública, será afixado em local de fácil acesso ao público, no De-
partamento Didático.

8. DOS RECURSOS DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO
8.1. Os candidatos, após a divulgação do resultado da se-

leção pública, terão o prazo de 2 (dois) dias úteis para requerer
revisão de suas notas em requerimento devidamente protocolado, di-
rigido ao chefe do Departamento Didático.

8.2. A Comissão Examinadora terá o prazo de 3 (três) dias
úteis para análise e decisão do recurso e após dará ciência ao can-
didato da resposta do recurso impetrado.

9. DO PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO: O prazo de
validade da seleção pública será de 1 (um) ano a contar da data da
publicação da homologação no Diário Oficial da União, não podendo
ser prorrogado.

10. DA REMUNERAÇÃO
10.1. O vencimento básico dos Professores Substitutos de

Magistério Superior será pago conforme os "Requisitos" de cada área
de seleção, de acordo com o item 1 - Quadro de Vagas, bem como
previsão expressa na Lei N. 12.772/2012.

10.2. A Orientação Normativa N. 5, da Secretaria de Re-
cursos Humanos do MPOG, de 28/10/2009, publicada no DOU de
29/10/2009, estabelece no Art. 2º, § 3º, que o professor substituto fará
jus ao pagamento da Retribuição por Titulação conforme titulação
estabelecida no Edital do Processo Seletivo Simplificado, sendo ve-
dada qualquer alteração posterior.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A participação na seleção pública implica, desde logo,

o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas no
inteiro teor deste Edital e demais expedientes reguladores da se-
leção.

11.2. Será proibida a contratação de servidores ocupantes de
cargos efetivos integrantes das carreiras de magistério de que trata a
Lei N. 7.596, de 10 de abril de 1987, sendo que os demais servidores
públicos, em geral, poderão ser contratados desde que atendam à
formal comprovação de compatibilidade de horários, respeitadas as
regras de acumulação ditadas pelo Art. 37, da Constituição Federal.

11.3. Só poderão ser contratados candidatos que anterior-
mente exerceram atividades com base na Lei nº 8.745/1993, cujos
contratos tenham expirado a mais de 24 (vinte e quatro) meses.

11.4. Só poderão ser contratados candidatos estrangeiros que
apresentarem visto permanente no Brasil na data de assinatura do
contrato.

11.5. Para comprovação da titulação exigida para o cargo,
somente será aceito diploma registrado de Graduação de curso re-
conhecido pelo MEC e de diploma de Pós-Graduação por curso
credenciado pela CAPES-MEC. Se os diplomas de Graduação ou
Pós-Graduação forem de origem estrangeira, deverão estar devida-

mente revalidados e/ou reconhecidos, de acordo com a legislação
brasileira.

11.6. Ficarão à disposição dos interessados, no local de ins-
crição, o Edital do Processo Seletivo e cópia da Resolução N.
016/2014, a qual regulamenta o processo seletivo para Professores
Substitutos na UFSM.

11.7. Após a homologação da seleção pública no Diário
Oficial da União (DOU), e o recebimento da convocação para as-
sinatura de contrato, o candidato terá o prazo de até 15 (quinze) dias
para assinar o contrato.

11.8. Informações referentes ao Edital poderão ser obtidas no
Departamento Didático de origem da vaga ou na Coordenadoria de
Concursos/PROGEP pelo telefone (55) 3220-9658 ou através do e-
mail concursodocente.ufsm@gmail.com.

11.9. O endereço, telefone e e-mail do Departamento Di-
dático de origem da vaga encontram-se no Anexo I deste Edital.

PAULO AFONSO BURMANN.

ANEXO I

Instruções Específicas
1. Área: Contabilidade
2. Departamento: Departamento de Administração/Campus

de Palmeira das Missões
3. Programa
3.1. Estrutura conceitual para elaboração das demonstrações

contábeis ou financeiras;
3.2. Normas contábeis (IFRS e CPC);
3.3. Análise das demonstrações contábeis;
3.4. Análise de custo, volume, lucro;
3.5. Métodos de Custeio;
3.6. Métodos para análise de investimento;
3.7. Orçamento e controle empresarial;
3.8. Risco e retorno;
3.9. Estrutura, custo de capital e eficiência de mercado;
3.10. Avaliação de empresas.
4. Tipos de Provas
- Prova de Títulos;
- Prova Didática.
5. Endereço, telefone e e-mail do Departamento
Endereço:
Departamento de Administração
Avenida Independência, nº 3751
Bairro Vista Alegre
Palmeira das Missões - RS
CEP: 98.300-000
Telefone: (55) 3742-8800 ou (55) 3742-8810
E-mail: secdptospm@ufsm.br
ANEXO I
Instruções Específicas
1. Área: Medicina/Clínica Médica
2. Departamento: Departamento de Clínica Médica/Centro de

Ciências da Saúde
3. Programa
3.1. Diagnóstico da cardiopatia isquêmica;
3.2. Insuficiência cardíaca;
3.3. Complicações crônicas do diabetes mellitus tipo 2;
3.4. Hipo e hipertireoidismo;
3.5. Osteoporose;
3.6. Osteoartrite;
3.7. Doença pulmonar obstrutiva crônica;
3.8. Doença péptica;
3.9. Cirrose;

3.10. Insuficiência renal crônica.
4. Tipos de Provas
- Prova de Títulos;
- Prova Didática.
5. Endereço, telefone e e-mail do Departamento
Endereço:
Departamento de Clínica Médica
Centro de Ciências da Saúde
Avenida Roraima, 1000, Prédio 26 - Sala 1337 - 3º andar
Bairro Camobi
Santa Maria - RS
CEP: 97.105-900
Telefone: (55) 3220-8508
E-mail: dcm.ccs@bol.com.br

ANEXO I

Instruções Específicas
1. Área: Música (Música e Tecnologia)
2. Departamento: Departamento de Música/Centro de Artes e

Letras
3. Programa
3.1. Conceito, teoria (graus, tonalidade dos modos) e prática

de improvisação modal e tonal;
3.2. A utilização de backing track, seqüenciador e sampler

como ferramentas na prática instrumental;
3.3. Teoria e prática de rearmonização na improvisação;
3.4. O emprego de escalas e de acordes na harmonização;
3.5. Tipos e aplicações dos diferentes tipos de microfones na

prática instrumental;
3.6. Hardware e software: arquitetura e organização de um

computador;
3.7. Utilização de softwares musicais aplicados à prática de

conjunto;
3.8. As tecnologias e sua relação com a performance mu-

sical;
3.9. A performance com formações instrumentais diversi-

ficadas e suas particularidades técnicas na criação e execução de
arranjos;

3.10. Organização e gerenciamento de ensaio no contexto da
sala de aula.

4. Tipos de Provas
- Prova de Títulos;
- Prova Didática;
- Prova Prática.
4.1. Detalhamento da Prova Prática:
A prova prática será realizada em duas fases:
1ª fase: O candidato deverá realizar, com auxílio de software

de notação musical (Finale 2014, Encore 5.0.1 ou MuseScore 2.0.1),
em computador disponibilizado pelo Curso de Música, um arranjo
para quarteto instrumental de uma música a ser indicada pela banca
no início da prova.

Obs.: Só poderá ser utilizado um instrumento de percussão
no referido arranjo.

Tempo de prova: 4 horas.
2ª fase: Após a primeira fase (criação do arranjo), será rea-

lizada a prova de performance musical, com repertório e instrumento
de livre escolha, com duração mínima de 5 e máxima de 10 minutos.
Instrumento musical e equipamentos (se for o caso) são de res-
ponsabilidade do candidato. O Departamento de Música disponibi-
lizará exclusivamente piano acústico e bateria acústica (sem pratos,
nem baquetas). A prova será individual, em horário a ser definido
pela banca. Caso necessário, a banca decidirá um tempo hábil para
montagem e desmontagem dos equipamentos.

4.2. Critérios de Avaliação da Prova Prática:

CRITÉRIOS Pontuação Máxima do item Pontuação
I 1 - Domínio Técnico de acordo com a área/subárea objeto do concurso 5,00
II 2 - Domínio Artístico e/ou de performance de acordo com área/subárea objeto do concurso 5,00

TO TA L 10,00

5. Endereço, telefone e e-mail do Departamento
Endereço:
Centro de Artes e Letras
Departamento de Música
Prédio 40B
Av. Roraima, 1000
Cidade Universitária - Bairro Camobi
CEP: 97105-900 - Santa Maria/RS
Telefone: (55) 3220-8088
E-mail: depmus.ufsm@gmail.com

ANEXO I

Instruções Específicas
1. Área: Música (Educação Musical/Teclado)
2. Departamento: Departamento de Música/Centro de Artes e Letras
3. Programa
3.1. Introdução ao estudo dos teclados eletrônicos para iniciantes;
3.2. Abordagem do ensino do teclado em grupo nos espaços pedagógicos da Educação Infantil;
3.3. Interpretação de vários estilos musicais em instrumentos de teclado;
3.4. Adaptação e transcrição de peças musicais para instrumentos de teclado;
3.5. Princípios de harmonização e rearmonização em instrumentos de teclado;



Nº 22, terça-feira, 31 de janeiro de 2017 57ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032017013100057

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

3.6. Fundamentos da improvisação em instrumentos de teclado;
3.7. Utilização do instrumento de teclado como auxiliar no processo de aprendizagem da teoria e percepção musical;
3.8. Arranjos para grupos de teclado;
3.9. Utilização do teclado no ensino de gêneros musicais populares brasileiros;
3.10. Utilização do teclado no ensino de gêneros musicais populares regionais;
3.11. Interpretação de gêneros musicais de relevância na Música Popular Latino-Americana.
4. Tipos de Provas
- Prova de Títulos;
- Prova Didática;
- Prova Prática.
4.1. Detalhamento da Prova Prática:
O candidato deverá estar apto a executar ao teclado, três obras, totalizando o tempo mínimo de 10 minutos e máximo de 20 minutos:
a) Uma peça dos séculos XX ou XXI de livre escolha;
b) Uma peça Brasileira de livre escolha;
c) Uma peça de gênero musical de livre escolha do candidato.
Será disponibilizado para uso dos candidatos, durante as provas do Concurso, teclado eletrônico marca Yamaha, modelo PSR 450. O mesmo possui cinco oitavas de teclas médias, sensíveis ao toque; cento e quarenta
(140), estilos de acompanhamento automático. O candidato poderá optar por usar outro teclado da sua propriedade.
4.2. Critérios de Avaliação da Prova Prática:

CRITÉRIOS Pontuação Máxima do item Pontuação
I 1 - Domínio Técnico de acordo com a área/subárea objeto do concurso 5,00
II 2 - Domínio Artístico e/ou de performance de acordo com área/subárea objeto do concurso 5,00

TO TA L 10,00

5. Endereço, telefone e e-mail do Departamento
Endereço:
Centro de Artes e Letras
Departamento de Música
Prédio 40B
Av. Roraima, 1000
Cidade Universitária - Bairro Camobi
CEP: 97105-900 - Santa Maria/RS
Telefone: (55) 3220-8088
E-mail: depmus.ufsm@gmail.com

ANEXO II

PLANILHA PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA CARREIRA DE MAGISTERIO SUPERIOR DA UFSM

Item DISCRIMINAÇÃO Pontuação Pontuação candidato
I - QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA

1 Doutorado na área objeto da Seleção. 8,00
2 Doutorado em área afim da área objeto da Seleção. 7,00
3 Doutorado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Doutorado na área objeto da Seleção, da

elaboração de tese em andamento na área objeto do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve
os créditos.

4,00

4 Doutorado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Doutorado em área afim da Seleção, da
elaboração de tese em andamento na área afim do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde obteve os
créditos.

3,50

5 Mestrado na área objeto da Seleção. 4,00
6 Mestrado em área afim da área objeto da Seleção. 3,00
7 Mestrado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Mestrado na área objeto da Seleção, da ela-

boração de dissertação em andamento na área objeto do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde
obteve os créditos.

2,00

8 Mestrado em andamento com comprovação da obtenção de todos os créditos de Mestrado na área afim da Seleção, da ela-
boração de dissertação em andamento em área afim do concurso e do vínculo regular ao programa de Pós-graduação onde
obteve os créditos.

1,50

9 Especialização na área objeto da Seleção, com exigência de aproveitamento e frequência, com duração mínima de 360 horas. 2,00
10 Residência realizada na forma da Lei que regulamenta a profissão, na especialidade objeto da Seleção. 2,00
11 Graduação conforme exigência no Edital. 1,00

II - ATIVIDADES CIENTÍFICAS, DE EXTENSÃO, ARTÍSTICAS E PROFISSIONAIS
12 Autoria de livro internacional na área ou área afim da Seleção. 16,00
13 Autoria de livro nacional na área ou área afim da Seleção. 12,00
14 Autoria de capítulo de livro internacional na área ou área afim da Seleção. 8,00
15 Autoria de capítulo de livro nacional na área ou área afim da Seleção. 6,00
16 Artigos científicos, de extensão, de ensino, literários ou artísticos publicados. 5,00
17 Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos Internacionais, na área ou área afim da Seleção. 2,00
18 Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos Nacionais, na área ou área afim da Seleção. 1,50
19 Resumo publicado em Anais de Congressos Científicos, Internacional ou Nacional, na área ou área afim da Seleção. 1,00
20 Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada na área da Seleção. 3,00
21 Patentes e licenças de produtos tecnológicos e registro de software. 10,00
22 Trabalhos e Atividades Técnico-Profissionais. 3,00
23 Distinções Científicas ou Profissionais. 1,00
24 Comendas, Medalhas ou Honrarias Acadêmicas. 1,00
25 Serviços à Comunidade ou de Extensão. 2,00

III - ATIVIDADES DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS EM QUALQUER NÍVEL DE ENSINO
26 Orientação de Monografia de Cursos de Especialização defendida e aprovada. 3,00
27 Orientação de Monografia, Trabalhos de Conclusão e de Estágios de Cursos de Graduação defendida e aprovada. 2,00
28 Atividade de Magistério Superior, a cada 15 horas em sala de aula. 1,00
29 Atividade de Magistério na Educação Básica Formal, por semestre letivo. 0,50
30 Atividade administrativa ou participação em órgão colegiado associadas à docência. 1,00
31 Participação em banca de Concursos Públicos. 1,00
32 Participação em banca de defesa de tese. 1,00
33 Participação em banca de defesa de dissertação. 0,80
34 Participação em banca de defesa de monografia. 0,60
35 Coordenação de projeto aprovado e financiado em órgãos públicos de fomento. 2,00
36 Aprovação em Concurso Público para Docente de Ensino Superior na área ou área afim objeto da Seleção. 2,00
37 Aprovação em Seleção Pública para Professor Substituto na área ou área afim objeto da Seleção 1,00
38 Participação em comissão organizadora de evento científico, tecnológico, artístico ou cultural na área ou área afim da Seleção. 0,50
39 Revisor de periódico científico na área ou área afim da Seleção. 0,50
40 Monitorias na área ou área afim da Seleção 0,50

PONTUAÇÃO TOTAL

- No Grupo I (Qualificação Acadêmica - Itens 1 a 11), para fins de pontuação, os títulos serão somados, devendo ser considerado apenas um título em cada item.
- Nos Grupos II (Atividades Científicas, de Extensão, Artísticas e Profissionais - Itens 12 a 25) e III (Atividades Docentes e Técnico-Administrativas em Qualquer Nível de Ensino - Itens 26 a 40), deverá ser considerada
a pontuação estipulada vezes o número de atividades executadas em cada item.
______________________________________
Assinatura do candidato




