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Nº 13, quarta-feira, 18 de janeiro de 2017
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

ESPÉCIE: Contrato de Comodato. PARTES: Universidade Federal de
Juiz de Fora e Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE. OBJETO:
empréstimo à UFJF de 0l (um) IPAD MINI2 WI_FI CELL 32GB
Silver-Br, Nota Fiscal nº 002508219 - Apple Computer Brasil Ltda,
adquirido e emprestado novo, em perfeito estado de conservação e
uso, com a finalidade de ser utilizado somente na pesquisa científica
e tecnológica no Departamento de Nutrição, Secretaria do Instituto de
Ciências Biológicas da UFJF. DATA DA ASSINATURA: 16/01/2017.
ASSINAM: Luiz Eduardo Dias, Diretor-Presidente da FUNARBE e
Prof. Marcus Vinicius David, Reitor da UFJF.

Espécie: Proc. 23072.050050/2016-65 - Acordo de Coop. firmado
entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "Université de Poitiers" (UP), França. Objeto:
Promover a cooperação entre ambas as instituições em campos de
interesse mútuo. Valor: Não se aplica. Início da vigência: 17 de
janeiro de 2017. Fim de Vigência: 17 de janeiro de 2022. Nome e
cargos dos signatários: Prof. Dr. Jaime Arturo Ramírez - Reitor da
UFMG, Prof. Dr. Yves Jean - Presidente da UP.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL Nº 1, DE 11 DE JANEIRO DE 2017
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 26/2016
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 26/2016, de 30/08/2016, publicado no
DOU de 31/08/2016, seção 3, páginas 486 a 489, nos seguintes
termos:
1.1 O item 8.1.4 passa a ter a seguinte redação: "Os candidatos deverão levar seu próprio material para realizar as Provas
Teóricas. Só será permitido o uso de caneta azul ou preta de corpo
transparente."
1.2 O item 8.3.4, letra a, passa a ter a seguinte redação: "não
poderá estar portando na sala de prova capacete, armas e aparelhos
eletrônicos, tais como celulares, qualquer tipo de relógio, calculadoras, palm tops, beeps, pagers, walkmans, mp3, mp4, aparelhos
auditivos e equipamentos similares. Se o candidato estiver com quaisquer desses itens, estes serão acondicionados em saco plástico fornecido pela COPESE. Exceto se o candidato for usuário de aparelho
auditivo e pretender trazê-lo consigo; neste caso, o mesmo deverá
formalizar Pedido de Atendimento Especial nos termos do item
"3.5"."
KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 106/2016 - UASG 153032
Nº Processo: 23090024542201687 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada com vistas à prestação dos serviços
de impressão do livro concurso literário UFLA - Volume 3. Total de
Itens Licitados: 00001. Edital: 18/01/2017 de 08h00 às 12h00 e de
14h00 às 17h59. Endereço: Praça Prof. Edmir Sá Santos - Cx. Postal
3037 LAVRAS - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153032-05-106-2016. Entrega das Propostas: a partir de
18/01/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 30/01/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
ALFREDO CARLOS JUNIOR
Diretor de Gestão de Materiais
Em exercício
(SIDEC - 17/01/2017) 153032-15251-2016NE800126

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2016 - UASG 153254
Nº Processo: 23072035131201635 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço especializado no gerenciamento de abastecimento,
implantação e operação de um sistema informatizado/integrado com
utilização de cartão magnético via WEB a ser utilizado no fornecimento de combustíveis, para atender a frota de veículos oficiais da
Universidade Federal de Minas Gerais. Total de Itens Licitados:
00006. Edital: 18/01/2017 de 08h00 às 11h30 e de 13h00 às 17h00.
Endereço: Av. Antonio Carlos 6627 - Campus Pampulha Campus
Pampulha - BELO HORIZONTE - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153254-05-23-2016. Entrega das Propostas: a
partir de 18/01/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/01/2017 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
MARGARETE MARIA PARREIRAS
Diretora da Dicomp/dlo/ufmg
(SIDEC - 17/01/2017) 153254-15229-2017NE800285

EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Proc. 23072.021787/2016-71 - Convênio firmado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "Université Clermont Auvergne" (UCA),
França. Objeto: Promover o intercâmbio discente de caráter amplo no
nível da graduação, além do intercâmbio de docentes e pesquisadores.
Valor: Não se aplica. Início da vigência: 14 de dezembro de 2016.
Fim de Vigência: 14 de dezembro de 2021. Nomes e cargos dos
signatários: Prof. Dr. Jaime Arturo Ramírez - Reitor da UFMG, e
Prof. Dr. Mathias Bernard - Presidente da UCA.
Espécie: Proc. 23072.051887/2016-21 - Convênio firmado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas"
(UPC), Peru. 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: 29 de setembro de 2016. Fim de
Vigência: 29 de setembro de 2021. Nomes e cargos dos signatários:
Prof. Dr. Jaime Arturo Ramírez - Reitor da UFMG, e Prof. Dr.
Edward Roekaert Embrechts - Reitor da UPC.
EDITAL Nº 115, DE 17 DE JANEIRO DE 2017
PROCESSO SELETIVO
O Reitor 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: Faculdade de Odontologia. DEPARTAMENTO:
Clínica, Patologia e Cirurgias Odontológicas. VAGA(S): 01 (uma).
ÁREA DE CONHECIMENTO: Periodontia. TITULAÇÃO: Mestrado
(área de concentração Periodontia). PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10
(dez) dias a partir da data de publicação deste Edital. DATA DA
SELEÇÃO: até 07 (sete) 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 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 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; 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;
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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 20 (vinte) 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$ 2.768,02 (dois mil setecentos e
sessenta e oito reais e dois centavos). Caso possua o título de Doutor,
será de R$ 3.305,07 (três mil trezentos e cinco reais e sete 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 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
EDITAL Nº 116, DE 17 DE JANEIRO DE 2017
PROCESSO SELETIVO
O Reitor 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: Faculdade de Farmácia. DEPARTAMENTO:
Produtos Farmacêuticos. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CONHECIMENTO: Farmacotécnica/Tecnologia Farmacêutica. TITULAÇÃO:
Graduação em Farmácia. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias a
partir da data de publicação deste Edital. DATA DA SELEÇÃO: até
10 (dez) dias úteis após o encerramento das inscrições. FORMA DE
SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae" e prova didática. 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 09:30 às
12:00 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; 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;
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