
Nº 195, segunda-feira, 10 de outubro de 201674 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032016101000074

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

3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 8/2016 - UASG 153030

Processo: 230880151572016 . Objeto: Contratação de empresa do
ramo de construção civil para Contratação de Empresa para execução
da reforma e Pintura do Prédio Central 1- UNIFEI/Itajubá/MG, in-
cluindo o fornecimento de material e mão de obra. Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 10/10/2016 de 08h00 às 17h00. Endereço:
Av. Bps, Nr. 1303 - Bairro Pinheirinho Pinheirinho - ITAJUBA - MG
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153030-99-8-2016. En-
trega das Propostas: a partir de 10/10/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/11/2016 às
09h00 n site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 07/10/2016) 153030-15249-2016NE800058

RDC ELETRÔNICO Nº 9/2016 - UASG 153030

Nº Processo: 23088015910201645 . Objeto: Contratação de empresa
do ramo de construção civil para reforma elétrica do Bloco B Fase 2,
situado no Campus UNIFEI/Itajubá-MG, incluindo o fornecimento de
material e mão de obra. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
10/10/2016 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Bps, Nr. 1303 - Bairro
Pinheirinho Pinheirinho - ITAJUBA - MG ou www.comprasgover-
namentais.gov.br/edital/153030-99-9-2016. Entrega das Propostas: a
partir de 10/10/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 03/11/2016 às 09h30 n site www.compras-
n e t . g o v. b r.

(SIDEC - 07/10/2016) 153030-15249-2016NE800058

RDC ELETRÔNICO Nº 10/2016 - UASG 153030

Nº Processo: 23088016374201603 . Objeto: Contratação de empresa
do ramo de construção civil para execução de reforma, incluindo o
fornecimento de material e mão de obra, no prédio do IMC - Fase 3,
localizado no Campus da UNIFEI/Itajubá-MG. Total de Itens Li-
citados: 00001. Edital: 10/10/2016 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av.
Bps, Nr. 1303 - Bairro Pinheirinho Pinheirinho - ITAJUBA - MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153030-99-10-2016. En-
trega das Propostas: a partir de 10/10/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/11/2016 às
10h00 n site www.comprasnet.gov.br.

MARCOS LUCIO MOTA
Presidente da CLI

(SIDEC - 07/10/2016) 153030-15249-2016NE800058

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 105/2016 - UASG 153061

Processo: 23071015051/16-73 . Objeto: Pregão Eletrônico - Forne-
cimento imediato de materiais e equipamentos esportivos diversos
para atender à Universidade Federal de Juiz de Fora em seu Campus
em Juiz de Fora e no Campus Avançado de Governador Valadares.
Total de Itens Licitados: 00114. Edital: 10/10/2016 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h59. Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, S/nº
- Bairro São Pedro São Pedro - JUIZ DE FORA - MG ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/153061-05-105-2016. Entrega das
Propostas: a partir de 10/10/2016 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 21/10/2016 às 10h00 n site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital estará dispo-
nívelpara download no site do Comprasnet. As empresas deverão
cotar de acordo com a descrição do edital.

(SIDEC - 07/10/2016) 153061-15228-2015NE800664

PREGÃO Nº 126/2016 - UASG 153061

Nº Processo: 23071017367201608 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
presente pregão tem por objeto a aquisição de materiais hidráulicos e
para manutenção de bens imóveis para atender as demandas da Pró-
Reitoria de Infraestrutura e Gestão da Universidade Federal de Juiz
de Fora. Total de Itens Licitados: 00067. Edital: 10/10/2016 de 08h00
às 12h00 e de 13h às 17h59. Endereço: Rua José Lourenço Kelmer,
S/nº - Bairro São Pedro São Pedro - JUIZ DE FORA - MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153061-05-126-2016. En-
trega das Propostas: a partir de 10/10/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/10/2016 às
10h00 n site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Os lici-
tantes deverão cota dentro das especificações contidas no edital.

(SIDEC - 07/10/2016) 153061-15228-2015NE800664

PREGÃO Nº 130/2016 - UASG 153061

Nº Processo: 016609/2016-38 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
imediata de aparelhos de PABX para atender às Faculdades de En-
fermagem e Fisioterapia da UFJF. Total de Itens Licitados: 00002.
Edital: 10/10/2016 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h59. Endereço:
Rua José Lourenço Kelmer, S/nº - Bairro São Pedro São Pedro - JUIZ
DE FORA - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/153061-05-130-2016.

Entrega das Propostas: a partir de 10/10/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/10/2016 às
10h00 n site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital
encontra-se dispoível no site do comprasnet - www.compras-
n e t . g o v. b r

(SIDEC - 07/10/2016) 153061-15228-2015NE800664

PREGÃO Nº 142/2016 - UASG 153061

Nº Processo: 23071018161/16-97 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para fornecimento de materiais de áudio, vídeo e
foto ao Cine Theatro Central da Universidade Federal de Juiz de
Fora. Total de Itens Licitados: 00017. Edital: 10/10/2016 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h59. Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, S/nº
- Bairro São Pedro São Pedro - JUIZ DE FORA - MG ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/153061-05-142-2016. Entrega das
Propostas: a partir de 10/10/2016 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 21/10/2016 às 10h00 n site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Os licitantes deverão
cota de acordo com as especificações que constam no edital de
licitação.

SANDRA FARIA FABRES
Pregoeiro

(SIDEC - 07/10/2016) 153061-15228-2015NE800664

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 35, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF), no uso de suas competências, resolve:

1- Retificar o Edital nº 23/2016, de 29/08/2016, Concursos
Públicos nº 60 a 87 para cargo de Professor da Carreira do Magistério
Superior - Campus Juiz de Fora, publicado no DOU de 31/08/2016,
seção 3, páginas 476 a 480, nos seguintes termos:

1.1 Concurso 83: Departamento de Química, na letra d, TI-
TULAÇÃO EXIGIDA: onde se lê: "Pós-Graduação: Doutorado em
Química;"; leia-se: "Pós-Graduação: Doutorado na subárea CAPES:
Química ou Bioquímica, ou na área de Avaliação CAPES Ciências
Agrárias."

KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

EDITAL No- 114, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016
RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 60/2016

O Reitor da Universidade Federal de Lavras, uso de suas
atribuições regimentais, tendo em vista o que consta no processo nº
23090.020110/2016-05, de 6/10/2016, resolve retificar o Edital
PRGDP nº 60, publicado no DOU de 1º/6/2016, Seção 3, página 80,
conforme a seguir:

onde se lê: "Marjori Yeva Nascimento Fernandes",
leia-se: "Marjori Yeva Nascimento Fernandes Vilas Boas".

JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO

EDITAL PRGDP No- 115, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016

O Reitor da Universidade Federal de Lavras (UFLA), em
cumprimento aos dispositivos legais que dão respaldo e normatizam
as regras estabelecidas no Edital PRGDP nº 72/2016, de 29/06/2016,
publicado no Diário Oficial da União de 30/6/2016, seção 3, páginas
63 a 68, retificado pelo Edital PRGDP nº 77, de 13/07/2016, pu-
blicado no Diário Oficial da União de 15/7/2016, seção 3, página 59,
e pelo Edital PRGDP nº 96, de 5/9/2016, publicado no Diário Oficial
da União de 6/9/2016, seção 3, página 67, especialmente em aten-
dimento aos subitens 5.3.1 e 5.3.6, torna públicas as informações
referentes à aplicação da 2ª fase (provas práticas) do Concurso Pú-
blico destinado ao provimento de Cargos Técnico-Administrativos em
Educação, de que trata o referido Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. As provas serão realizadas no câmpus da Universidade

Federal de Lavras, em Lavras/MG, em datas, horários e locais es-
tabelecidos para cada cargo, conforme especificado no item 2 deste
Edital.

1.2. Para ter acesso ao local de realização da prova, o can-
didato deverá:

1.2.1. Estar munido dos seguintes documentos:
•Comprovante Definitivo de Inscrição (2ª fase): será dis-

ponibilizado, exclusivamente na Internet, no sítio eletrônico
www.prgdp.ufla.br/concurso/ta, a partir do dia 19/10/2016. Cabe ao
candidato imprimi-lo, pois a DIPS NÃO ENVIARÁ o comprovante
ao candidato;

•Documento de identidade utilizado no ato da inscrição.
1.2.2. Apresentar-se de acordo com as exigências estabe-

lecidas pela Banca Examinadora de cada cargo.
1.3. Sugere-se que o candidato chegue ao local de apre-

sentação para a realização das provas com antecedência mínima de 30
minutos em relação ao horário do fechamento da portaria, de acordo
com o estabelecido para cada cargo. A UFLA exime-se da respon-
sabilidade por eventuais atrasos dos candidatos. Não haverá tolerância
para a entrada dos candidatos nos locais de apresentação para a
realização das provas, após o fechamento da portaria, ficando o can-
didato impedido de realizar a prova prática, sendo, portanto, eli-
minado do concurso.

1.3.1. O candidato ficará isolado, em sala estabelecida pela
Banca Examinadora, sob fiscalização da Instituição, a partir do ho-
rário de entrada no local estabelecido para cada cargo, sendo o can-
didato liberado somente após a realização da sua prova, salvo em
caso de desistência expressa do candidato.

1.3.2. A UFLA não fornecerá lanche ao candidato. Cabe a
cada um levar o seu lanche, pois, a partir do momento em que a
portaria for fechada, o candidato ficará impedido de se comunicar
com o meio externo.

1.4. Os candidatos farão as provas por ordem de sorteio, que
será realizado antes do horário estabelecido para o início das pro-
vas.

1.5. Das condições de realização das provas:
1.5.1. O candidato deverá observar o disposto nos subitens

5.1.1.1, 5.1.2.2, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.9, 5.2.9.1, 5.2.10 e
5.2.13 do Edital PRGDP nº 72/2016, disponível no sítio eletrônico
www.prgdp.ufla.br/concurso/ta, que se aplicam também à aplicação
das provas práticas.

1.5.2. O candidato deverá estar ciente dos riscos ao executar
tarefas constantes da prova prática. A UFLA exime-se de quaisquer
responsabilidades por acidentes ocasionados por imprudência, im-
perícia ou negligência do candidato.

1.5.3. O candidato, ao terminar a prova, deverá se retirar do
local de aplicação, sob pena de ser eliminado do concurso.

1.5.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato o cum-
primento das normas estabelecidas acima, sob pena de ser eliminado
do concurso.

1.6. A relação dos candidatos convocados para a realização
da prova prática (2ª fase) encontra-se divulgada no sitio eletrônico
www.prgdp.ufla.br/concurso/ta. Cabe ao candidato consultá-la.

1.7. Conforme item 4.1.2.5 do Edital PRGDP nº 72/2016,
será eliminado do concurso o candidato que obtiver pontuação in-
ferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova
prática.

1.8. Incorporar-se-ão a este Edital Complementar, para todos
os efeitos legais, quaisquer disposições e instruções contidas no en-
dereço www.prgdp.ufla.br/concurso/ta, no formulário/caderno de pro-
vas e demais expedientes pertinentes.

2. DAS PROVAS, POR CARGO
2.1. ASSISTENTE DE LABORATÓRIO
2.1.1. Local em que o candidato deverá se apresentar para a

realização da prova: Anfiteatro do Departamento de Química (Bloco
D - Sala DQI/06), Câmpus Universitário da UFLA, Lavras/MG.

2.1.2. Data da prova: 23 de outubro de 2016.
2.1.3. Horário previsto para a aplicação da prova: das 8h às

16 horas (horário oficial de Brasília). Esse período poderá ser es-
tendido pela Banca Examinadora, caso haja necessidade.

2.1.3.1. A portaria de acesso ao local citado no item 2.1.1
deste Edital será aberta às 7h e fechada, pontualmente, às 7h30.

2.1.3.1.1. A critério da UFLA, poderá ser prorrogado o ho-
rário de fechamento da portaria, em razão de fatores externos.

2.1.4. O candidato deverá comparecer ao local da prova:
2.1.4.1. Trajando, obrigatoriamente, calça comprida, jaleco e

calçado fechado.
2.1.4.1.1. Ficará impedido de entrar no local estabelecido no

item 2.1.1 deste Edital e de realizar a prova o candidato que se
apresentar com trajes diferentes do especificado, sendo, portanto, eli-
minado do concurso.

2.1.4.2. Desprovido de adornos (anéis, brincos, piercing, pul-
seiras, colares, etc.).

2.1.4.2.1. O candidato que se apresentar com quaisquer dos
objetos acima mencionados deverá proceder conforme o estabelecido
no subitem 5.2.9.1 do Edital PRGDP nº 72/2016.

2.1.4.3. Portando calculadora científica não programável e
não integrada a aparelho celular e assemelhados, que será verificada
pela banca examinadora.

2.1.4.3.1. O candidato que não trouxer calculadora fará a
prova sem esse equipamento. A UFLA não fornecerá calculadora a
nenhum candidato e não será permitido empréstimo de qualquer ma-
terial.

2.1.4.4. Por medida de segurança, recomenda-se não usar
lentes de contato e candidatos com cabelos cumpridos deverão mantê-
los presos.

2.1.5. A prova será constituída de 2 (duas) tarefas distintas,
a serem realizadas individualmente.

2.1.5.1. Cada candidato terá o tempo máximo de 20 (vinte)
minutos para a realização de cada uma das tarefas.

2.1.5.2. Serão avaliadas a capacidade técnica e a habilidade
de realizar os seguintes procedimentos: observação de regras de se-
gurança e uso de equipamentos de proteção individual; correta iden-
tificação e utilização de materiais e equipamentos.

2.1.5.3. A Banca Examinadora fornecerá os instrumentos ne-
cessários para a execução da prova, exceto o disposto no subitem
2.1.4.1. e 2.1.4.3. deste Edital.

2.1.5.4. O candidato deverá respeitar as normas de segurança
do local de prova, as estabelecidas no Edital e as instruções da Banca
Examinadora, sob pena de ser eliminado do concurso.

2.1.5.5. A prova terá o valor total de 80 (oitenta) pontos,
distribuídos conforme a seguir:

Critérios de Avaliação Pontos
Uso correto de equipamento e vidrarias de laboratório. 20
Reconhecimento correto de vidrarias e equipamentos de
laboratório.

20

Capacidade técnica em montagens de experimentos e
calibração.

40

TO TA L 80
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