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3.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais atribuídas pelos
Examinadores;
3.3. 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 do Conselho Universitário;
3.4. tiver a maior idade;
3.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, a
ser realizado publicamente durante a sessão de apuração final do resultado do
Concurso.
4. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Parecer Final da
Comissão Examinadora.
5. O Parecer Final da Comissão Examinadora, findo o prazo de 2 dias úteis
para recursos, será submetido à Câmara Departamental, ou instância equivalente, para
homologação.
6. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra a homologação
ou a anulação total ou parcial do resultado final da seleção, por estrita arguição de
ilegalidade, no prazo de dois dias úteis, contados a partir de sua divulgação oficial por
Edital afixado em local público e visível ou por publicação em órgão de comunicação,
interno ou externo à Universidade.
7. 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.
7.1. 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.
7.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no momento da
contratação 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.
8. 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.
9. 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).
10. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste edital; da
Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário (aplicável no que couber, naquilo que
não for incompatível com a legislação vigente); dos artigos do Regimento Geral da
UFMG que dispõem sobre a admissão de docentes; dos artigos 42, 43 e exclusivamente
do caput do art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No 02/2013, do
Conselho Universitário, da Lei nº 8.745/1993, da Orientação Normativa Nº 5, da
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
do programa do processo seletivo, quando couber, e da tabela de pontuação que será
adotada para avaliação do "currículo vitae" (disponíveis no endereço eletrônico
https\\:www.fae.ufmg.br). 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.

5. O Parecer Final da Comissão Examinadora, findo o prazo de 2 dias úteis
para recursos, será submetido à Câmara Departamental, ou instância equivalente, para
homologação.
6. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra a homologação
ou a anulação total ou parcial do resultado final da seleção, por estrita arguição de
ilegalidade, no prazo de dois dias úteis, contados a partir de sua divulgação oficial por
Edital afixado em local público e visível ou por publicação em órgão de comunicação,
interno ou externo à Universidade.
7. 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.
7.1. 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.
7.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no momento da contratação
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.
8. 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.
9. 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).
10. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste edital; da
Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário (aplicável no que couber, naquilo que não
for incompatível com a legislação vigente); dos artigos do Regimento Geral da UFMG
que dispõem sobre a admissão de docentes; dos artigos 42, 43 e exclusivamente do
caput do art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho
Universitário, da Lei nº 8.745/1993, da Orientação Normativa Nº 5, da Secretaria de
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do programa
do processo seletivo, quando couber, e da tabela de pontuação que será adotada para
avaliação
do
"currículo
vitae"
(disponíveis
no
endereço
eletrônico
https\\:www.fafich.ufmg.br/psi). 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.
SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
EDITAL Nº 171, DE 8 DE MARÇO DE 2019
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), contado(s) a partir do dia subsequente ao
dia 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 especificação:
UNIDADE: Faculdade de Medicina. DEPARTAMENTO: Anatomia Patológica e
Medicina Legal. VAGA(S):1 (uma) ÁREA DE CONHECIMENTO: Anatomia Patológica.
TITULAÇÃO: Graduação em Medicina com Residência Médica ou Título de Especialista em
Anatomia Patológica; ou Graduação em Medicina com Residência Médica ou Título de
Especialista em Anatomia Patológica e Mestrado ou Doutorado em Patologia ou áreas
afins. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias, a partir do dia subsequente ao dia da publicação
do Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 10 (dez) dias úteis após o encerramento das inscrições.
FORMA DE SELEÇÃO: Análise de "Curriculum Vitae", prova didática e entrevista. PRAZO DE
VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis) meses, contados a partir do dia subsequente ao dia da
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), ou
instância equivalente, a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 08:00 às 12:00, 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.
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, será 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 da seleção. A permanência do
estrangeiro no quadro docente da Universidade fica condicionada à apresentação de
Cédula de Identidade com visto permanente.
2. A apuração do resultado da seleção será realizada em sessão pública,
conforme o estabelecido no art. 43 e exclusivamente no caput do art. 44 e incisos I a V,
da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho Universitário.
3. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência, sucessivamente,
o candidato que:
3.1. 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;
3.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais atribuídas pelos
Examinadores;
3.3. 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 do
Conselho Universitário;
3.4. tiver a maior idade;
3.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, a ser
realizado publicamente durante a sessão de apuração final do resultado do Concurso.
4. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Parecer Final da
Comissão Examinadora.
5. O Parecer Final da Comissão Examinadora, findo o prazo de 2 dias úteis para
recursos, será submetido à Câmara Departamental, ou instância equivalente, para
homologação.
6. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra a homologação ou
a anulação total ou parcial do resultado final da seleção, por estrita arguição de
ilegalidade, no prazo de dois dias úteis, contados a partir de sua divulgação oficial por
Edital afixado em local público e visível ou por publicação em órgão de comunicação,
interno ou externo à Universidade.
7. 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.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
EDITAL Nº 170, DE 8 DE MARÇO DE 2019
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), contado(s) a partir do dia subsequente ao
dia 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 especificação:
UNIDADE: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. DEPARTAMENTO:
Departamento de Psicologia. VAGA(S): 01 (uma) ÁREA DE CONHECIMENTO: Psicologia
Social Jurídica. TITULAÇÃO: Graduação em Psicologia com Mestrado ou Doutorado
Psicologia. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias, a partir do dia subsequente ao dia da
publicação do Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 10(dez) dias úteis após o encerramento das
inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae" e entrevista. PRAZO DE
VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis) meses, contados a partir do dia subsequente ao dia
da 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), ou
instância equivalente, a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 09:00 às 11:00 e
de 14:00 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.
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, será 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 da seleção. A permanência do
estrangeiro no quadro docente da Universidade fica condicionada à apresentação de
Cédula de Identidade com visto permanente.
2. A apuração do resultado da seleção será realizada em sessão pública,
conforme o estabelecido no art. 43 e exclusivamente no caput do art. 44 e incisos I a
V, da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho Universitário.
3. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência, sucessivamente,
o candidato que:
3.1. 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;
3.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais atribuídas pelos
Examinadores;
3.3. 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 do Conselho Universitário;
3.4. tiver a maior idade;
3.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá por sorteio, a
ser realizado publicamente durante a sessão de apuração final do resultado do
Concurso.
4. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Parecer Final da
Comissão Examinadora.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019031200070
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7.1. 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.
7.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no momento da contratação
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.
8. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s) seletivo(s)
constante(s) deste edital, em regime de 20 (vinte) horas semanais, segundo a Lei n°
8.745/1993.
9. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador do título de
Especialista será de R$ 2.425,37 (dois mil quatrocentos e vinte cinco reais e trinta e sete
centavos). Caso possua título de Mestre, será de R$ 2.777,15 (dois mil setecentos e setenta
e sete reais e quinze centavos) e título de Doutor, será de R$ 3.377,45 (três mil trezentos
e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).
10. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste edital; da Resolução
nº 15/91, do Conselho Universitário (aplicável no que couber, naquilo que não for
incompatível com a legislação vigente); dos artigos do Regimento Geral da UFMG que
dispõem sobre a admissão de docentes; dos artigos 42, 43 e exclusivamente do caput do
art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No 02/2013, do Conselho Universitário,
da Lei nº 8.745/1993, da Orientação Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do programa do processo seletivo,
quando couber, e da tabela de pontuação que será adotada para avaliação do "currículo
vitae" (disponíveis no endereço eletrônico https\\:www.medicina.ufmg.br). 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.
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pag. 75 a 80, retificado no DOU de 16/10/2018, seção 3, pag. 58, e no DOU de
17/12/2018, seção 3, pag. 75.
UNIDADE: CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE SANTA MARIA VITÓRIA
Área do Conhecimento: Artes Visuais. Classe: A. Denominação: Professor
Assistente A. RT: DE. Vagas: 01. 1ª Violeta Pavão Pampuri Mendes. Processo:
23520.002419/2019-41.
Área do Conhecimento: Prática de Ensino/Estágio Supervisionado. Classe: A.
Denominação: Professor Assistente A. RT: DE. Vagas: 01. Concurso Deserto. Processo:
23520.001936/2019-01.
UNIDADE: CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BOM JESUS DA LAPA
Área do Conhecimento: Matemática. Classe: A. Denominação: Professor
Adjunto A. RT: DE. Vagas: 01. 1º Vinicius Coelho Dos Santos. Processo: 23520.001822/201952.
IRACEMA SANTOS VELOSO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 8/2019
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
25/02/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para eventual aquisição de
equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação visando atender as demandas
das unidades da sede e dos Campi da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA),
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus
anexos.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
EDITAIS DE 8 DE MARÇO 2019
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR
SUBSTITUTO

SOFIA CAMPOS E SILVA RABELO
Pró-Reitora
(SIDEC - 11/03/2019) 158515-26441-2019NE801062

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

A Reitora 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:

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 02/2019 _ Processo nº 23204.001333/2019-83, Contratado na qualidade de
Professor Substituto: DOUGLAS GOMES MARTINS, Objeto: Contrato de Prestação de
Serviços para atender demanda do Instituto de Biodiversidade e Florestas, tema:
Administração Pública e de Empresas. Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020. Regime de
Trabalho: 40 horas. Valor: R$ 4.034,28 (Quatro mil e trinta e quatro reais e vinte e oito
centavos).

Nº 172 - Unidade: Faculdade de Farmácia
Departamento: Análises Clínicas e Toxicológicas
Área de Conhecimento: Parasitologia
Edital nº: 96, de 05/02/2019, publicado no DOU em 07/02/2019
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Classificação:
1º lugar: Angélica Rosa Faria
2º lugar: Luis Fernando Viana Furtado
3º lugar: Frederico Crepaldi Nascimento
Data de Homologação Interna: 25/02/2019

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A PRÓ-REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de
suas atribuições conferidas pela nº 241, de 10 de abril de 2018, e pela delegação de
competência que lhe concede a Portaria nº 701, de 22 de novembro de 2018, na forma do
que dispõe a Lei nº 8.745/1993 com as modificações introduzidas pela Lei nº 12.425/2011;
Lei nº 12.772/2012; Decreto nº 7.585/2011, considerando o Decreto nº 6.944/2009 e a
Resolução nº 24/2013/Consun, considerando ainda o princípio da economicidade, eficiência
e publicidade, torna pública a abertura de inscrições aos Processos Seletivos Simplificados
para provimento de vaga de Professor Substituto de acordo com as informações abaixo:
Edital PSS/Ufopa nº 14 de 11/03/2019 Oferta 01 (uma) vaga para Professor
Substituto para o Tema: Produção Animal, com regime de trabalho de 40 horas semanais
para o Campus de Santarém no Instituto de Biodiversidade e Florestas. O edital completo,
acima mencionado, bem como; avisos, retificações e demais documentos inerentes ao
processo seletivo estarão disponíveis na íntegra no endereço eletrônico
https://www.ufopa.edu.br/concursos/, bem como a ficha de inscrição e demais
documentos complementares.

Nº 173 - Unidade: Instituto de Ciências Exatas
Departamento: Matemática
Área de Conhecimento: Matemática
Edital nº: 46 de 11/01/2019, publicado no DOU em 17/01/2019
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Classificação:
1º lugar: Edno Alan Pereira
2º lugar: Diogo Carlos dos Santos
3º lugar: Gilson Granja Ferreira Filho
Data de Homologação Interna: 20/02/2019
SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

FABRICIANA VIEIRA GUIMARÃES

EDITAL Nº 174, DE 8 DE MARÇO DE 2019
PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, resolve prorrogar, pelo período de 1 (um) ano, a partir de
12/06/2019, o prazo de validade do Concurso Público para provimento de cargo na Classe
A, com a denominação de PROFESSOR ADJUNTO A, Nível 1, regime de trabalho Dedicação
Exclusiva, destinada ao DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, PATOLOGIA E CIRURGIA
ODONTOLÓGICAS da FACULDADE DE ODONTOLOGIA, na área de conhecimento: Radiologia
e/ou Imaginologia Odontológica, Patologia e Estomatologia, realizado nos termos do Edital
nº 31, de 17/01/2018, publicado no DOU de 18/01/2018, Seção 3, páginas 47 a 49, e
homologado pelo Edital nº 265, de 07/06/2018, publicado no DOU de 11/06/2018, Seção
3, página 68, de acordo com o artigo 16 do Decreto nº 6.944, de 21/08/2009.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - UASG 153063
Nº Processo: 23073.02564/19-47. Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA, AÇUCAR, CAFÉ E FILTRO DE
PAPEL PARA CAFÉ, através de Registro de preço em Ata, tipo Menor Preço por ITEM. Total
de Itens Licitados: 6. Edital: 12/03/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59.
Endereço: Rua Augusto Corrêa,01 Cidade Universitaria Prof.silveira Neto, Predio Proad,
Guamá - Belém/PA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153063-5-00003-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 12/03/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 22/03/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Informações Gerais: .

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO
Reitor
(SIASGnet - 11/03/2019) 153063-15230-2018NE800530

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019 - UASG 153254

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2019

Nº Processo: 23072003903201912. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, para
desenvolver as atividades de MOTORISTA CATEGORIA D e E na Universidade Federal de
Minas Gerais/UFMG.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 12/03/2019 das 08h00 às 11h30 e
das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Antonio Carlos 6627 - Campus Pampulha, Campus
Pampulha - Belo Horizonte/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153254-500005-2019. Entrega das Propostas: a partir de 12/03/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/03/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital será disponibilizado no Portal de
Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br.

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
01/03/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
na manutenção predial: Serviços Urbanos, Redes Hidrossanitárias e Serviços de Eletricidade
na UHJBB. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 12/03/2019 das 08h00 às 12h00 e
de13h00 às 17h59. Endereço: Rua Dos Mundurucus, 4487 Guamá - BELEM - PA. Entrega
das Propostas: a partir de 12/03/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 22/03/2019, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
EDNA CRISTINA VIEIRA CONCEICAO
Pregoeira

MARGARETE MARIA PARREIRAS
Diretora Dicomp/dlo/ufmg

(SIDEC - 11/03/2019) 158172-15230-2019NE800044

(SIASGnet - 11/03/2019) 153254-15229-2018NE800437

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

EDITAL Nº 7, DE 11 DE MARÇO DE 2019
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO NO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
PARA O CARGO DE PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153065
Número do Contrato: 2/2016.
Nº Processo: 23074063878201585.
PREGÃO SRP Nº 56/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -.CNPJ
Contratado: 92751213000173. Contratado : COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA -DO
SUL. Objeto: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº. 02/2016-PRA, pelo período de 18
de fevereiro de 2019 a 18 de fevereiro de 2020. Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência:
18/02/2019 a 18/02/2020. Data de Assinatura: 06/02/2019.

a Reitora Pro Tempore da Universidade Federal do Oeste da Bahia, no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 11 da lei nº 12.825, de 5 de junho de 2013, e a
Portaria MEC nº 575, de 28 de junho de 2013, e no interesse da Administração, torna
pública a homologação do resultado no Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo
de Professor da Carreira do Magistério Superior da Universidade Federal do Oeste da Bahia
- UFOB, conforme consta do Edital 01/2018, publicado no DOU de 11/10/2018, seção 3,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019031200071

(SICON - 11/03/2019) 153065-15231-2019NE800013
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

