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3. Da documentação.
O requerimento de inscrição exige a remessa de cópia digitalizada do
comprovante da titulação exigida, conforme especificação no anexo I e cópia do
curriculum vitae. No caso de candidato estrangeiro é obrigatório o encaminhamento de
cópia digitalizada do visto permanente ou visto temporário de trabalho.
4. Da realização do Processo Seletivo.
4.1-O Processo Seletivo será realizado nos dias e locais relacionados nos
Anexos I e II, e compreenderá nos seguintes tipos de avaliação, todos com notas de 0
(zero ) a 10 ( dez ).:
a) Prova de conteúdo escrita (eliminatória);
b) avaliação do Curriculum Vitae;
c) prova didática.
4.1.1 A prova de conteúdo poderá ser escrita ou escrita e prática (ver anexo
I), de acordo com a determinação do departamento pertinente.
4.2- Após a realização da prova escrita, de caráter eliminatório, ou em
momento determinado pelo cronograma do processo seletivo, os candidatos aprovados,
deverão apresentar, em via única, cópia de comprovantes das atividades declaradas no
Curriculum Vitae, na mesma ordem que mencionados, assim como cópia das titulações
exigidas neste edital.
4.3- A prova didática constará de uma aula de 50 (cinquenta) minutos e
versará sobre um dos pontos da relação entregue aos candidatos inscritos e sorteado na
presença de todos os candidatos conforme cronograma fornecido pelo Departamento.
4.4- A prova didática terá como objetivo aferir a capacidade do candidato em
relação aos procedimentos didáticos, ao domínio e conhecimento do assunto abordado e
às condições para o desempenho de atividades docentes.
4.5- A nota referente ao julgamento do "Curriculum Vitae" corresponderá à
média ponderada das notas conferidas por cada examinador a cada um dos seguintes
grupos:
GRUPO I - Avaliação da titulação dos candidatos nos graus de Doutorado, de
Livre-docência, de Mestrado, de Especialização, de Aperfeiçoamento, de Atualização ou de
estudos equivalentes;
GRUPO II - Exercício de atividades do magistério sobretudo superior, em nível
de graduação e pós-graduação, considerando como fatores para atribuição dos pontos o
tempo de exercício e as contribuições ao desenvolvimento do ensino;
GRUPO III - Exercício de Atividades profissionais não docentes, desde que
relacionadas à área específica do concurso;
GRUPO IV - Produção acadêmica de natureza intelectual, científica, artística,
cultural ou técnica, relacionada à área de conhecimento do concurso.
Parágrafo único - Cada GRUPO receberá nota de 0 ( zero ) a 10 ( dez ), com
pesos estabelecidos no Anexo I.
4.6- É facultado ao candidato solicitar vista da prova escrita, bem como
interpor recurso administrativo, devidamente fundamentado, visando revisão das notas a
ele atribuídas.
4.7- Será considerado habilitado no Processo Seletivo, o candidato que obtiver
Média Final igual ou superior a 7,0 (sete).
5. Da remuneração.
5.1- O Professor Substituto será contratado nos termos a Lei 8.745/93 e
perceberá remuneração conforme os valores a seguir de acordo com a classe e carga
horária disposta no anexo I:
5.1.1- Auxiliar - I - 20 h - R$ 2.236,31
5.1.2- Auxiliar - I - 40 h - R$ 3.121,31
5.1.3- Assistente A - I - 20 h - R$ 2.778,27
5.1.4- Assistente A - I - 40 h - R$ 4.272,99
5.1.5- Adjunto A - I -20 h - R$ 3.449,83
5.1.6- Adjunto I - 40 h - R$ 5.786,68
5.1.7- Auxílio Alimentação: R$ 458,00 de acordo com a carga horária.
6. Das Disposições Gerais:
6.1- No ato da inscrição o candidato subscreverá declaração de ciência dos
termos do Edital.
6.2- No dia da prova, o candidato deverá se apresentar com o documento
oficial de identificação.
6.3- O processo seletivo não se constitui concurso para a Carreira do
Magistério Superior.
6.4- Condicionado à formal comprovação de compatibilidade de horários,
poderão ser contratados servidores da administração Direta ou Indireta da União, Estado,
Município, Distrito Federal, exceto os ocupantes de cargo efetivo, integrante das carreiras
de magistério de que tratam as Leis nº. 7.596/87 e nº. 12.772/12.
6.5- O contrato de Professor Substituto observará o prazo máximo de até 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado por até igual prazo, conforme vaga disponibilizada
para a realização do certame.
6.6- O professor contratado não poderá ser novamente contratado antes de
decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do último contrato, nos termos da
Lei nº 8.745 de 1993.
6.7 - O candidato aprovado terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias contados
da convocação por correio eletrônico, para se apresentar ao Departamento de
Administração de Pessoal para realização de exames médicos, entrega de documentos e
assinatura de contrato.
6.8- Os candidatos aprovados poderão ser contratados durante o período de
vigência da seleção.
6.9- O presente edital poderá ser cancelado ou alterado, em parte ou no todo,
a qualquer tempo, desde que motivos supervenientes assim o determinem, sem que isto
venha a gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados.
6.10- O prazo de validade do presente processo seletivo será de 02 (dois)
anos, não podendo ser prorrogado.
6.11- Os Casos omissos serão resolvidos pelo Magnífico Reitor.
6.12- Este Edital e seus respectivos anexos se encontram no endereço
https://app.uff.br/cpd.

EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS
Objeto: eventuais aquisições de MATERIAL DE LIMPEZA para atendimento das demandas
dos diversos setores da UFES para o ano de 2018 e 2019, durante um período de 12 (doze)
meses, com fornecimento parcelado, conforme especificações do Anexo I do Edital do
Pregão Eletrônico nº 109/2018-DL/DA/UFES; Data de Assinatura: 26/11/2018. Vigência:
26/11/2018 a 26/11/2019. Processo Administrativo Nº. 23068.055103/2018-65; vencedor
com seus respectivos itens e valores unitários: 10.724.350/0001-54 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART: Item 01 - R$ 4,67; Item 02 - R$ 2,59; Item 03 - R$ 3,19; Item 05 R$ 3,94. ITEM CANCELADO: 04.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 23068.336934/2018-14 Pregão nº 105/2018-Hucam/Ufes. Objeto: Registro de
preços para a a eventual aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR para realização de
exames de CPRE - Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica pelo Serviço de Cirurgia
Geral com Especialidade em Aparelho Digestivo do HUCAM/EBSERH. Empresa: C.P.H COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME / CNPJ: 10.630.049/0001-81, Item Quant. - Valor Unitário: 2 - 45 - R$ 920,00. Empresa: MEDI-GLOBE BRASIL LTDA. / CNPJ:
04.242.860/0001-92, Item - Quant. - Valor Unitário: 7 - 72 - R$ 654,99; 8 - 30 - R$ 654,99;
11- 72 - R$ 745,99. Empresa: ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. /
CNPJ: 16.554.428/0001-16, Item - Quant. - Valor Unitário: 5 - 15 - R$ 600,00; 6 - 15 - R$
1.000,00.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 139/2018
CONVENENTES: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E NEUROCOR
CLINICA MEDICA CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA LTDA.. Conceder ESTAGIO NAO
OBRIGATORIO a alunos regularmente matriculados nos diversos cursos da UNIRIO.
VIGENCIA: 60 (sessenta) meses a partir da publicacao. Data de assinatura: 21/11/2018.
SIGNATARIOS: Pro-Reitor de Graduacao da UNIRIO, Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino
e Representante Legal da Concedente, Sr. Paulo Sergio Teixeira de Carvalho.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Termo de fomento n. 134/2018 (SICONV N. 879688/2018). CONVENENTES: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E INSTITUTO BRASIL SOCIAL. Execucao de projeto
intitulado "Castra-Movel", oriundo da Emenda parlamentar n. 37070021, visando a
consecucao de finalidade de interesse publico e reciproco que envolve a transferencia de
recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificacoes
estabelecidas no Plano de Trabalho. VIGENCIA: 12 (doze) meses a partir da assinatura. Data
de assinatura: 23/11/2018. SIGNATARIOS: Reitor da UNIRIO, Prof. Dr. Luiz Pedro San Gil
Jutuca e Representante Legal da IBS, Sr. Rosalvo Costa Correia.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Termo de Fomento N. 135/2018 (SICONV N. 879689/2018). CONVENENTES: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E INSTITUTO BRASIL SOCIAL. Execucao de projeto
intitulado "Painel Analitico da Precarizacao do Trabalho no Brasil e suas Consequencias na
Regiao de Angra dos Reis", oriundo da Emenda parlamentar n. 24970025, visando a
consecucao de finalidade de interesse publico e reciproco que envolve a transferencia de
recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificacoes
estabelecidas no Plano de Trabalho. VIGENCIA: 06 (seis) meses a partir da assinatura. Data
de assinatura: 23/11/2018. SIGNATARIOS: Reitor da UNIRIO, Prof. Dr. Luiz Pedro San Gil
Jutuca e Representante Legal da IBS, Sr. Rosalvo Costa Correia.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo aditivo nº. 08 ao contrato nº. 16/2013. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO. CONTRATADO: RIO FOOD COMERCIO E SERVIÇOS DE
ALIMENTACAO LTDA. ME. OBJETO: Prorrogar pelo período de 12 (doze) meses o Contrato
16/2013, a contar de 07 de novembro de 2018 até 06 de novembro de 2019. VIGÊNCIA:
12 (doze) meses. Data de assinatura: 06/11/2018. SIGNATÁRIOS: Reitor da UNIRIO, Prof. Dr.
Luiz Pedro San Gil Jutuca, e representante da empresa, Sr. Manoel Dias da Silva Neto.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
EDITAL Nº 221/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de suas atribuições,
torna público que estarão abertas as inscrições no Processo Seletivo Simplificado para
contratação de Professor Substituto, nas áreas especificadas no Anexo I. A Seleção será
realizada de acordo com a Lei nº. 8.745 de 09/12/93, alterada pela Lei nº. 9.849 de
26/10/99, Lei nº 12.425 de 17/06/11, Decreto nº 7.485 de 18/05/2011, Orientação
Normativa SRH/MP nº 05, de 28/10/2009 e Resolução CEP/UFF nº 264/2015, de
17/06/2015.
1. Do requerimento de inscrição on line.
Poderão inscrever-se no Processo Seletivo cidadãos brasileiros ou estrangeiros
detentores do título acadêmico especificado no anexo I. Os candidatos deverão ingressar
no endereço https://app.uff.br/cpd para cadastrar-se no Sistema de Gerenciamento de
Concursos. Concluído o cadastramento, o candidato deverá fazer o login mediante
informação do CPF e da senha pessoal indicada no cadastro. Após ingressar no sistema,
o candidato deverá requerer sua inscrição por meio do link "requerimento de inscrição",
seguindo as etapas do formulário. O pedido de inscrição deverá ser realizado das 12
horas do 1º dia até às 24 horas do último dia do período de inscrição, conforme Anexo
I.
2. Dos valores das taxas de inscrição.
2.1- Professor Auxiliar 20h e 40h: R$ 50,00;
2.2- Professor Assistente 20h e 40h: R$ 60,00;
2.3- Professor Adjunto 20h e 40h: R$ 70,00.
2.4- O valor recolhido não será restituído sob nenhuma hipótese, salvo em
caso de cancelamento da seleção simplificação.
2.5- Da isenção da taxa de inscrição
2.5.1- A isenção de taxa de inscrição é possibilitada ao candidato que estiver
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, e for
membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135 de 26/06/2007.
2.5.2- O candidato deverá preencher o Formulário de Solicitação de Isenção de
Taxa de Inscrição, solicitado na Coordenação de Pessoal Docente por e-mail
(suporte.cpd.uff@gmail.com), anexando os seguintes documentos:
a) Cópia do documento de inscrição com o Número de Identificação Social NIS, atribuído pelo CadÚnico;
b) declaração de que é membro de família de baixa renda.
2.5.3- A solicitação deverá ser enviada para o e-mail dgl.cpd.uff@gmail.com,
até o quinto dia do período de inscrições, para análise.
2.5.4- A Coordenação de Pessoal Docente - CPD divulgará em até dois dias
úteis após a entrega do Formulário de Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição, no
endereço https://app.uff.br/cpd, em "Últimos Comunicados", a relação dos candidatos
cujas solicitações de isenção de taxa tiverem sido deferidas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018112600077

Nº 226, segunda-feira, 26 de novembro de 2018

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO
ANEXO I
1 - Departamento de Geografia (GGE)
Área de Concentração: Geomorfologia Continental
Processo nº.: 23069.012342/2018-11
Número de Vagas: 01 (uma).
Tipo de Contrato: Substituto
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
Classe: Assistente A.
Titulação exigida para a classe:
- Graduação: Geografia.
-Mestrado: Geografia ou Geologia.
Tipo de seleção e respectivos pesos:
a) prova escrita - peso 1 (um);
b) prova didática - peso 2 (dois)
c) avaliação do Curriculum Vitae - peso 1 (um);
Grupo I - peso - 1 (um)
Grupo II - peso - 2 (dois)
Grupo III - peso - 1 (um)
Grupo IV - peso - 1 (um)
Período de Inscrição: 27/11/2018 a 06/12/2018.
Cronograma da Seleção:
Dia 10.12.2018 - sala 504 09:00 h - instalação da Banca; 09:15 h apresentação dos candidatos ao secretário; 09:30 h - divulgação dos pontos, sorteio e
início da prova de conteúdo escrita, em sala a definir, com duração de 04 (quatro) horas,
sendo facultado ao candidato trazer e consultar, até a primeira meia hora de prova,
material bibliográfico próprio (finalizado esse tempo, todo o material deverá ser guardado
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