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na internet, em formulário próprio, disponível no site
www.prgdp.ufla.br/site/concursos/professor , que deverá ser
impresso, assinado e entregue no Setor de Protocolo da UFLA, que
o encaminhará à PRGDP.
8.4. O recurso em face do resultado do concurso deverá ser
apresentado no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da
divulgação
do
resultado
no
sítio
www.prgdp.ufla.br/site/concursos/professor,
excluindo-se
da
contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
8.5. Para interpor os recursos de que tratam os subitens 8.2.
e 8.4., o candidato deverá preencher um formulário eletrônico
específico para esse fim, que será disponibilizado no sítio eletrônico
www.prgdp.ufla.br/site/concursos/professor.
8.5.1. Não serão aceitos recursos interpostos pessoalmente,
via Correios, fax ou correio eletrônico, bem como recursos sem
fundamentação ou fora das normas estabelecidas neste Edital.
8.6. Após o prazo recursal, presente os pressupostos de
admissibilidade, o Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas publicará o recurso no sítio eletrônico da UFLA, para
conhecimento dos demais candidatos que possam ter seus interesses
atingidos com a decisão de admissibilidade do recurso. Esses
candidatos, caso queiram, poderão apresentar suas alegações, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de publicação
no sítio eletrônico da UFLA (excluindo-se da contagem o dia do
começo e incluindo-se o do vencimento).
8.7. Transcorrido o prazo estabelecido no subitem 8.6., a
PRGDP submeterá o recurso e demais alegações, caso haja, para
apreciação da Banca Examinadora, que terá o prazo de 10 (dez) dias
corridos, para emitir parecer sobre o pleito.
8.7.1. Em face de razões supervenientes que dificultem ou
impeçam a Banca Examinadora de exarar o parecer dentro do prazo
estabelecido no parágrafo anterior, o Presidente da banca poderá
solicitar à PRGDP a prorrogação do prazo por mais 5 (cinco)
dias.
8.8. Recebidos os autos com o parecer da banca
examinadora, a PRGDP, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, deverá
encaminhar o processo ao Conselho Universitário, para decisão
final, a contar da data do recebimento da manifestação da Banca
Examinadora.
8.9. O recurso administrativo deverá ser decidido pelo
Conselho Universitário no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir
do recebimento dos autos.
8.9.1. O prazo mencionado no subitem 8.9. poderá ser
prorrogado por igual período, ante justificativa explícita exarada
pelo presidente do Conselho Universitário e comunicação formal ao
recorrente.
8.9.2. A decisão do recurso deverá ser revestida por meio
de Resolução a ser expedida pelo respectivo presidente, a qual, em
respeito ao princípio constitucional da publicidade, deverá ser
enviada ao recorrente, juntamente com cópia do parecer da Banca
Examinadora, por via postal com aviso de recebimento ou por outro
meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
Adicionalmente, a documentação relativa ao recurso será publicada,
para conhecimento dos demais candidatos, no sítio eletrônico da
UFLA."
8.10. Os recursos previstos neste Edital não terão efeito
suspensivo.
8.11. O recurso não será conhecido caso não sejam
atendidas às disposições constantes no Capítulo IV, Seção II, da
Resolução CUNI nº 006/2018 e neste Edital.
8.12. Decorrido o prazo para interposição de recurso, não
havendo pendência, serão providenciadas a homologação do
resultado final do concurso, a nomeação e a posse do(s)
candidato(s) aprovado(s), observados a ordem de classificação e o
número de vagas, de acordo com o disposto no artigo 8º da
Resolução CUNI nº 006/2018.
9. DA POSSE
9.1. O candidato nomeado deverá submeter-se a exame
admissional, na Coordenadoria de Saúde Ocupacional - CSO/UFLA,
com vistas à apuração de aptidão física e mental para o exercício
das atribuições do cargo, cuja comprovação deverá ser apresentada
para o ato de posse, conforme determina o art. 5º, inciso VI, da Lei
nº. 8.112, de 1990.
9.2. Somente poderá ser empossado o candidato que
cumprir, integralmente, todas as determinações constantes neste
Edital.
9.3. O candidato aprovado será convocado para a posse,
que deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias,
contado a partir da publicação do ato de sua nomeação no Diário
Oficial da União. O não pronunciamento do candidato convocado
no prazo estipulado tornará sem efeito a portaria de nomeação,
cabendo à UFLA convocar o próximo candidato classificado.
9.4. A posse do candidato classificado e nomeado observará
o limite de vagas estabelecido neste Edital, exceto se a ampliação
desse limite for autorizada pelo órgão competente, ou na hipótese de
ocorrência de substituições permitidas pela legislação pertinente.
9.5. A data prevista para o ingresso do aprovado e
nomeado dar-se-á no período de validade do concurso, respeitados
os prazos e requisitos estabelecidos em lei para a investidura em
cargo público.
9.6. O candidato nomeado para o cargo de provimento
efetivo ficará sujeito, nos termos do artigo 41, caput, da
Constituição Federal de 1988, com nova redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998 e na Resolução CUNI
nº 12, de 27 de março de 2017, a estágio probatório, durante o qual
sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão avaliados por
comissão competente para tal fim.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A aprovação no concurso não assegura ao candidato
o direito de ingresso no quadro de servidores da UFLA, mas, sim,
mera expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização
desse ato condicionada a Atesto Orçamentário do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, previsto no parágrafo
único, do art 1º, da Portaria Interministerial nº 316/2017; à
observância das disposições legais pertinentes; da rigorosa ordem de
classificação; do prazo de validade do concurso e da apresentação
da documentação exigida em lei.
10.2. É de inteira responsabilidade do candidato
acompanhar a publicação no Diário Oficial da União de todos os
atos, editais e comunicados referentes a este concurso, e a
divulgação
na
Internet,
no
sítio
eletrônico
www.prgdp.ufla.br/site/concursos/professor.
10.3. O candidato aprovado deverá comunicar à PróReitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da UFLA, por
meio de documento impresso e assinado, qualquer alteração de
endereço e contato, responsabilizando-se por prejuízos decorrentes
da não atualização.
10.4. A qualquer tempo, poderá haver anulação da
inscrição, das provas, da nomeação e da posse do candidato, quando
verificada a falsidade em qualquer declaração, documento e/ou
irregularidade e utilização de meios ilícitos durante a realização das
provas, observado o devido processo legal.
10.5. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e
aceitação tácita das condições estabelecidas no presente Edital, na
Resolução CUNI nº 006/2018, expedientes dos quais não poderá
alegar desconhecimento.
10.6. O currículo entregue à Banca para fins da prova de
títulos não será devolvido ao candidato, uma vez que deverá ser
arquivado na Universidade, conforme tabela de temporalidade
elaborada pelo Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ
(Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001), nem será fornecido
cópia do mesmo.
10.7. É assegurado ao candidato vista e cópia de suas
provas, nos termos do art. 44 da Resolução CUNI nº 006/2018.
10.8. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos
legais, quaisquer editais retificadores e complementares deste
concurso que vierem a ser publicados pela UFLA, bem como as
disposições
e
instruções
contidas
no
sítio
www.prgdp.ufla.br/site/concursos/professor, no caderno da prova
escrita e demais expedientes pertinentes.
10.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da
UFLA, ouvidas a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas e a Banca Examinadora.
ÉDILA VILELA DE RESENDE VON PINHO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 101, DE 1º DE MARÇO DE 2018
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO
PÚBLICO PARA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
A Reitora em exercício da Universidade Federal de Minas
Gerais, em cumprimento ao disposto no art. 16, do Decreto 6.944, de
21/08/2009, divulga a homologação do resultado final do Concurso
Público para a Carreira de Magistério Superior, abaixo discriminado:
Unidade: Escola de Engenharia
Departamento: Engenharia de Minas
Área de Conhecimento: Planejamento e otimização de lavra e
representação gráfica computacional
Edital: nº 523, de 24/08/2017, publicado no DOU de
29/08/2017
Vagas: 01 (uma)
Classe: A
Denominação: Professor Assistente A
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Classificação:
1º lugar: Michel Melo Oliveira
2o lugar: Viviane da Silva Borges Barbosa
3o lugar: Pedro Henrique Alves Campos
Data de Homologação Interna: 21/12/2017
JAIME ARTURO RAMÍREZ
Reitor
EDITAL Nº 102, DE 1º DE MARÇO DE 2018
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO
SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
A Reitora em exercício da Universidade Federal de Minas
Gerais, em cumprimento ao disposto no art. 16, do Decreto 6.944, de
21/08/2009, divulga a homologação do resultado final do processo
seletivo para o cargo de Professor Substituto do Grupo de Magistério
Superior, abaixo discriminado:
Unidade: Escola de Engenharia
Departamento: Engenharia de Transporte e Geotecnia
Área de Conhecimento: Mecânica dos Solos I e Mecânica dos
Solos II
Edital nº: 56, de 29/01/2018, publicado no DOU em
30/01/2018
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Classificação:
1º lugar: Gissele Souza Rocha
Data de Homologação Interna: 27/02/2018.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032018030600062

JAIME ARTURO RAMÍREZ
Reitor
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EDITAL Nº 103, DE 1º DE MARÇO DE 2018
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
A Reitora, em exercício, da Universidade Federal de Minas
Gerais torna público que, consoante o(s) prazo(s) abaixo
especificado(s), contado(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:
Engenharia Sanitária e Ambiental. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE
CONHECIMENTO: Sistema de Abastecimento de Água.
TITULAÇÃO: Graduação em Engenharia Ambiental ou Engenharia
Sanitária ou Engenharia Civil ou Engenharia Sanitária e Ambiental,
com Mestrado ou Doutorado na área do concurso. PRAZO DE
INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias a partir da data de publicação deste
Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 05 (cinco) dias úteis após o
encerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de
"curriculum vitae", arguição oral e entrevista. 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)
Departamento(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, 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
instituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por
universidade pública); b) experiência docente; c) experiência
científica, técnica ou artística; d) experiência em administração
acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida em reconhecimento de
atividade intelectual 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 acionista, 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
permanente, 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,
conforme estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo
considerado 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
Parecer Final da Comissão Examinadora.
4. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser
contratados 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 compatibilidade 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
encerramento 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
portador do título de Mestre será de R$ 4.241,05 (quatro mil duzentos
e quarenta e um reais e cinco centavos). Caso possua o título de
Doutor, será de R$ 5.742,14 (cinco mil setecentos e quarenta e dois
reais e quatorze 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
Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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do Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o
compromisso tácito por parte do candidato de aceitar as condições
estabelecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos
aludidos atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.
JAIME ARTURO RAMÍREZ
Reitor

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
Espécie: Proc. 23072.041697/2017-87 - Acordo de Coop. firmado
entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e o "Instituto Caro y Cuervo" (ICC), Colômbia.
Objeto: Promover a cooperação entre ambas as instituições em
campos de interesse mútuo. Valor: Não se aplica. Início da vigência:
01 de março de 2018. Fim de Vigência: 01 de março de 2023. Nome
e cargos dos signatários: Prof. Dr. Jaime Arturo Ramírez - Reitor da
UFMG, Sra. Carmen Rosa Millán de Benavides - Diretora Geral do
ICC.
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
Espécie: Proc. 23072.057609/2017-69 - Acordo de Coop. firmado
entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "Cultural Heritage Agency of the
Netherlands" (RCE), Holanda. Objeto: Promover a cooperação entre
ambas as instituições em campos de interesse mútuo. Valor: Não se
aplica. Início da vigência: 01 de março de 2018. Fim de Vigência: 01
de março de 2023. Nome e cargos dos signatários: Prof. Dr. Jaime
Arturo Ramírez - Reitor da UFMG, Profa. Dra. Susan Lammers Diretora do RCE.
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
Espécie: Proc. 23072.050741/2017-40 - Acordo de Coop. firmado
entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "Solbridge International School of Business",
Coreia do Sul. Objeto: Promover a cooperação entre ambas as
instituições em campos de interesse mútuo. Valor: Não se aplica.
Início da vigência: 01 de março de 2018. Fim de Vigência: 01 de
março de 2023. Nome e cargos dos signatários: Prof. Dr. Jaime
Arturo Ramírez - Reitor da UFMG, Prof. Dr. John E. Endicott Presidente da SolBridge.
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
Espécie: Proc. 23072.059008/2017-91 - Acordo de Coop. firmado
entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "University of Bucharest" (UB), Romênia.
Objeto: Promover a cooperação entre ambas as instituições em
campos de interesse mútuo. Valor: Não se aplica. Início da vigência:
01 de março de 2018. Fim de Vigência: 01 de março de 2023. Nome
e cargos dos signatários: Prof. Dr. Jaime Arturo Ramírez - Reitor da
UFMG, Prof. Dr. Mircea Dumitru - Reitor da UB.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Proc. 23072.055962/2016-23 - Convênio firmado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "Faculdade de Letras da Universidade do
Porto" (FLUP), Portugal. Objeto: Promover a cooperação acadêmica,
científica e cultural nas áreas de sociologia, inovação, gestão e
políticas sociais a fim de promover o intercâmbio de
docentes/investigadores (pesquisadores) e estudantes de graduação
(com reconhecimento mútuo de estudos). Valor: Não se aplica. Início
da vigência: 15 de dezembro de 2017. Fim de Vigência: 15 de
dezembro de 2020. Nomes e cargos dos signatários: Prof. Dr. Jaime
Arturo Ramírez - Reitor da UFMG, e Prof. Dr. Sebastião Feyo de
Azevedo - Diretor da FLUP.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Proc. 23072.042398/2017-60 - Convênio firmado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e o "Instituto Caro y Cuervo" (ICC), Colômbia.
Objeto: Promover o intercâmbio discente de caráter amplo nos níveis
da graduação e pós-graduação, além do intercâmbio de docentes e
pesquisadores. Valor: Não se aplica. Início da vigência: 01 de março
de 2018. Fim de Vigência: 01 de março de 2023. Nomes e cargos dos
signatários: Prof. Dr. Jaime Arturo Ramírez - Reitor da UFMG, e Sra.
Carmen Rosa Millán de Benavides - Diretora Geral do ICC.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Proc. 23072.048421/2017-20 - Convênio firmado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "Sabanci University" (SU), Turquia.
Objeto: Promover o intercâmbio discente de caráter amplo nos
níveis da graduação e pós-graduação, além do intercâmbio de
docentes e pesquisadores. Valor: Não se aplica. Início da vigência:
01 de março de 2018. Fim de Vigência: 01 de março de 2023.
Nomes e cargos dos signatários: Prof. Dr. Jaime Arturo Ramírez Reitor da UFMG, e Profa. Dra. Sondan Durukanoglu Feyiz Vice-Presidente da SU.
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EXTRATO DE CONVÊNIO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4/2018 - UASG 158717

Espécie: Proc. 23072.049198/2017-38 - Convênio firmado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "Solbridge International School of Business",
Coreia do Sul. Objeto: Promover o intercâmbio discente de caráter
amplo nos níveis da graduação e pós-graduação, além do intercâmbio
de docentes e pesquisadores. Valor: Não se aplica. Início da vigência:
19 de fevereiro de 2018. Fim de Vigência: 19 de fevereiro de 2023.
Nomes e cargos dos signatários: Prof. Dr. Jaime Arturo Ramírez Reitor da UFMG, e Prof. Dr. John E. Endicott - Presidente da
SolBridge.

Processo: 23520000284201806.
DISPENSA Nº 3/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO OESTE DA -BAHIA. CNPJ Contratado: 15139629000194.
Contratado : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO -ESTADO DA
BAHIA COELBA. Objeto: Contrato de fornecimento de energia
elétrica para o Campus Reitor Edgard Santos da UFOB em Barreiras.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 29/01/2018 a 28/01/2019.
Valor Total: R$1.449.753,67. Fonte: 8100000000 - 2018NE800019.
Data de Assinatura: 29/01/2018.
(SICON - 05/03/2018) 158717-26447-2018NE800088

EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Proc. 23072.041797/2017-11 - Convênio firmado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "Universidade Católica de Moçambique"
(UCM), Moçambique. Objeto: Promover o intercâmbio discente de
caráter amplo nos níveis da graduação e pós-graduação, além do
intercâmbio de docentes e pesquisadores. Valor: Não se aplica. Início
da vigência: 16 de novembro de 2017. Fim de Vigência: 16 de
novembro de 2022. Nomes e cargos dos signatários: Prof. Dr. Jaime
Arturo Ramírez - Reitor da UFMG, e Prof. Dr. Alberto Ferreira Reitor da UCM.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Proc. 23072.032587/2017-24 - Convênio firmado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "Universidad de Jaén" (UJA), Espanha.
Objeto: Promover o intercâmbio discente de caráter amplo nos níveis
da graduação e pós-graduação, além do intercâmbio de docentes,
pesquisadores e pessoal técnico-administrativo. Valor: Não se aplica.
Início da vigência: 19 de janeiro de 2018. Fim de Vigência: 19 de
janeiro de 2022. Nomes e cargos dos signatários: Prof. Dr. Jaime
Arturo Ramírez - Reitor da UFMG, e Prof. Dr. Juan Gómez Ortega Reitor da UJA.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Proc. 23072.045430/2017-69 - Convênio firmado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "Universidad de Sucre" (UNISUCRE),
Colômbia. Objeto: Promover o intercâmbio discente de caráter amplo
nos níveis da graduação e pós-graduação, além do intercâmbio de
docentes e pesquisadores. Valor: Não se aplica. Início da vigência: 01
de março de 2018. Fim de Vigência: 01 de março de 2023. Nomes e
cargos dos signatários: Prof. Dr. Jaime Arturo Ramírez - Reitor da
UFMG, e Prof. Dr. Vicente de Paul Periñán Petro - Reitor da
UNISUCRE.

FACULDADE DE MEDICINA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 1/2018 - UASG 153289
Processo: 23072011565201810.' Objeto: Inscrição curso em
Cuririba/PR para servidores e funcionários num total de 07 sendo
eles da Seção de Compras, Convênios e Engenharia - Tema: Curso
completo - Licitação, contratação,gestão e fiscalização e serviços
de engenharia que ocorrerá entre os dias 14 a 16 de março de
2018. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º,
Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Justifica
pelo conferencista em ministrar trein./aperf.pessoal ser de notória
espec. conforme art 25º, II e art. 13º,VI. Declaração de
Inexigibilidade em 05/03/2018. VIVIANE BARROS BASTOS
BRUNO. Compradora. Ratificação em 05/03/2018. TARCIZO
AFONSO NUNES. Ordenador de Despesas. Valor Global: R$
16.200,00. CNPJ CONTRATADA : 07.777.721/0001-51 MENDES
&LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.
(SIDEC - 05/03/2018) 153289-15229-2018NE080006

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 3/2018 - UASG 158717
Processo: 23520000284201806.
DISPENSA Nº 3/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO OESTE DA -BAHIA. CNPJ Contratado: 15139629000194.
Contratado : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO -ESTADO
DA BAHIA COELBA. Objeto: Contrato de fornecimento de
energia elétrica para a Administração Central da UFOB em
Barreiras. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 29/01/2018
a 28/01/2019. Valor Total: R$397.558,89. Fonte: 8100000000 2018NE800021. Data de Assinatura: 29/01/2018.
(SICON - 05/03/2018) 158717-26447-2018NE800088

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032018030600063

EXTRATO DO CONTRATO Nº 5/2018 - UASG 158717
Processo: 23520000284201806.
DISPENSA Nº 3/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO OESTE DA -BAHIA. CNPJ Contratado: 15139629000194.
Contratado : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO -ESTADO DA
BAHIA COELBA. Objeto: Contrato de fornecimento de energia
elétrica para obras no Campus Reitor Edgard Santosda UFOB em
Barreiras. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 29/01/2018 a
28/01/2019. Valor Total: R$20.440,59. Fonte: 8100000000 2018NE800020. Data de Assinatura: 29/01/2018.
(SICON - 05/03/2018) 158717-26447-2018NE800088
EXTRATO DO CONTRATO Nº 6/2018 - UASG 158717
Processo: 23520000284201806.
DISPENSA Nº 3/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO OESTE DA -BAHIA. CNPJ Contratado: 15139629000194.
Contratado : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO -ESTADO DA
BAHIA COELBA. Objeto: Contrato de fornecimento de energia
elétrica para o Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães da
UFOB. Fundamento Legal: lEI 8.666/93. Vigência: 29/01/2018 a
28/01/2019. Valor Total: R$142.228,93. Fonte: 8100000000 2018NE800022. Data de Assinatura: 29/01/2018.
(SICON - 05/03/2018) 158717-26447-2018NE800088
EXTRATO DO CONTRATO Nº 7/2018 - UASG 158717
Processo: 23520000284201806.
DISPENSA Nº 3/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO OESTE DA -BAHIA. CNPJ Contratado: 15139629000194.
Contratado : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO -ESTADO DA
BAHIA COELBA. Objeto: Contrato de fornecimento de energia
elétrica para o Centro Multidisciplinar em Barra da UFOB.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 29/01/2018 a 28/01/2019.
Valor Total: R$258.775,62. Fonte: 8100000000 - 2018NE800024.
Data de Assinatura: 29/01/2018.
(SICON - 05/03/2018) 158717-26447-2018NE800088
EXTRATO DO CONTRATO Nº 8/2018 - UASG 158717
Processo: 23520000284201806.
DISPENSA Nº 3/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO OESTE DA -BAHIA. CNPJ Contratado: 15139629000194.
Contratado : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO -ESTADO DA
BAHIA COELBA. Objeto: Contrato de fornecimento de energia
elétrica para o Centro Multidisciplinar em Santa Maria da Vitória da
UFOB. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 29/01/2018 a
28/01/2019. Valor Total: R$169.414,28. Fonte: 8100000000 2018NE800025. Data de Assinatura: 29/01/2018.
(SICON - 05/03/2018) 158717-26447-2018NE800088
EXTRATO DO CONTRATO Nº 9/2018 - UASG 158717
Processo: 23520000284201806.
DISPENSA Nº 3/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO OESTE DA -BAHIA. CNPJ Contratado: 15139629000194.
Contratado : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO -ESTADO DA
BAHIA COELBA. Objeto: Contrato de fornecimento de energia
elétrica para o Centro Multidisciplinar em Bom Jesus da Lapa da
UFOB. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 29/01/2018 a
28/01/2019. Valor Total: R$221.676,54. Fonte: 8100000000 2018NE800026. Data de Assinatura: 29/01/2018.
(SICON - 05/03/2018) 158717-26447-2018NE800088
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo Em Convênio de Estágio Nº 1-2018. Processo:
23066.001476/14-52 Convenentes: Universidade Federal do Oeste
da Bahia - UFOB e FACULDADE SÃO FRANCISCO DE
BARREIRAS - FASB. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência
do Convênio de Concessão de Estágio por mais 12 (doze) meses,
com nova vigência entre 21/02/2018 até 20/02/2019. Data de
Assinatura: 19/02/2018.

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

