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EDITAL Nº. 39, DE 13 DE JANEIRO DE 2016

. O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), conta-
do(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 Belas Artes. DEPARTAMENTO: De-
senho. ÁREA DE CONHECIMENTO 1: Bidimensionalidade: Intro-
dução dos métodos e técnicas empregadas no trabalho com o de-
senho. Desenho B: Técnicas e procedimentos em desenho: o desenho
de paisagem. Observação e interpretação. VAGA(S): 01 (uma).
ÁREA DE CONHECIMENTO 2: Desenho de observação: figura
humana, objeto, paisagem, técnicas de desenho, desenho projeto. VA-
GA(S): 01 (uma). ÁREA DE CONHECIMENTO 3: Desenho, De-
senho de observação (forma, cor, luz e sombra). Desenho da figura
humana (proporções e sombreamento). VAGA(S): 01 (uma). TITU-
LAÇÃO: Graduação e Mestrado em Artes ou Artes Visuais ou Artes
Plásticas ou Educação Artística. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10 (dez)
dias a partir da data de publicação deste Edital. DATA DA SE-
LEÇÃO: ÁREAS 1 e 2: até 15 (quinze) dias úteis após o encer-
ramento das inscrições; ÁREA 3: até 05 (cinco) dias úteis após o
encerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO PARA TODAS
AS ÁREAS: análise de "curriculum vitae", entrevista e portfólio.
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 cri-
tério do órgão interessado no certame.

1. As inscrições serão feitas na(s) Secretaria(s) do(s) De-
partamento(s) a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 09:30 às
11:30 e de 13:30 às 15:30, 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 ins-
tituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por univer-
sidade pública); b) experiência docente; c) experiência científica, téc-
nica ou artística; d) experiência em administração acadêmica; e) pu-
blicações; f) distinção obtida em reconhecimento de atividade in-
telectual 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 acio-
nista, 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 per-
manente, 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, con-
forme estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo con-
siderado 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 Pa-
recer Final da Comissão Examinadora.

4. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser con-
tratados 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 com-
patibilidade 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 en-
cerramento 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 por-
tador do título de Mestre será de R$ 3.799,70 (três mil setecentos e
noventa e nove reais e setenta centavos). Caso o candidato aprovado
possua o título de Doutor, a remuneração será de R$ 5.143,41 (cinco
mil cento e quarenta e três reais e quarenta e um 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 Nor-
mativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compro-
misso tácito por parte do candidato de aceitar as condições esta-
belecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos
atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL Nº. 40, DE 13 DE JANEIRO DE 2016

. O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), conta-
do(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: En-
genharia de Minas. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CONHECI-
MENTO: Lavra de Minas. TITULAÇÃO: Graduação em Engenharia
de Minas. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 20 (vinte) dias a partir da data
de publicação deste Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 25 (vinte e
cinco) 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) De-
partamento(s) a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 08:30 às
12:00 e de 13:00 às 16:30, 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 ins-
tituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por univer-
sidade pública); b) experiência docente; c) experiência científica, téc-
nica ou artística; d) experiência em administração acadêmica; e) pu-
blicações; f) distinção obtida em reconhecimento de atividade in-
telectual 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 acio-
nista, 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 per-
manente, 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, con-
forme estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo con-
siderado 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 Pa-
recer Final da Comissão Examinadora.

4. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser con-
tratados 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 com-
patibilidade 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 en-
cerramento 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 por-
tador do título de Graduação será de R$ 2.814,01 (dois mil oitocentos
e quatorze reais e um centavo). Caso o candidato aprovado possua
título de Especialista, a remuneração será de R$ 3.184,73 (três mil
cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos); título de

Mestre será de R$ 3.799,70 (três mil, setecentos e noventa e nove
reais e setenta centavos) e título de Doutor, será de R$ 5.143,41
(cinco mil cento e quarenta e três reais e quarenta e um 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 Nor-
mativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compro-
misso tácito por parte do candidato de aceitar as condições esta-
belecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos
atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL Nº. 41 , DE 15 DE JANEIRO DE 2016

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais no uso de
suas atribuições legais e estatutárias resolve:

Tornar sem efeito o Edital nº. 035, de 11/01/2016, publicado
no DOU de 14/01/2016, Seção 3, página 48, que tornou público o
concurso público para Professor Adjunto do Departamento de En-
genharia de Transportes e Geotecnia da Escola de Engenharia, em
virtude de ter sido publicado em duplicidade.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL Nº. 42, 15 DE JANEIRO DE 2016

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais no uso de
suas atribuições legais e estatutárias resolve:

Retificar, em parte, o Edital nº. 35 de 11/01/2016, publicada
no DOU de 15/01/2016, Seção 3, página 64, que tornou público o
concurso público para Professor Adjunto, em regime de Dedicação
Exclusiva, do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medici-
na,.

Onde se lê:
"EDITAL 35, DE 11 DE JANEIRO DE 2016".
Leia-se:
EDITAL 36, DE 11 DE JANEIRO DE 2016."

JAIME ARTURO RAMÍREZ

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

EXTRATOS DE TERMOSS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2016 ao Convênio Nº
773983/2012. Convenentes: Concedente : UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE MINAS GERAIS, Unidade Gestora: 153261, Gestão:
15229. Convenente : FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PI-
MENTEL, CNPJ nº 17.220.583/0001-69. Prorrogação de vigência
para até dia 31/08/2018 bem como acréscimo de valor de R$
749.363,56. Valor Total: R$ 1.769.189,37, Vigência: 20/09/2012 a
31/08/2018. Data de Assinatura: 15/01/2016. Signatários: Concedente
: JAIME ARTURO RAMIREZ, CPF nº 554.155.556-68, Convenente
: SANDRA MARIA GUALBERTO BRAGA BIANCHET, CPF nº
668.656.036-72.

(SICONV(PORTAL) - 15/01/2016)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2016 ao Convênio Nº
782396/2013. Convenentes: Concedente : UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE MINAS GERAIS, Unidade Gestora: 153261, Gestão:
15229. Convenente : FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PI-
MENTEL, CNPJ nº 17.220.583/0001-69. Prorrogação de vigência
para até dia 31/08/2018 bem como acréscimo de valor de R$
56.051,28.. Valor Total: R$ 1.016.051,28, Vigência: 23/05/2013 a
31/08/2018. Data de Assinatura: 15/01/2016. Signatários: Concedente
: JAIME ARTURO RAMIREZ, CPF nº 554.155.556-68, Convenente
: SANDRA MARIA GUALBERTO BRAGA BIANCHET, CPF nº
668.656.036-72.

(SICONV(PORTAL) - 15/01/2016)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE
DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2015 - UASG 158717

Nº Processo: 23520001852/15-37 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviço con-
tinuado de apoio administrativo de Recepção e Portaria, para atender
as necessidades da Administração Central e dos Campi de Barra,
Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Santa
Maria da Vitória da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Estado
da Bahia, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas,
estabelecidas no Termo de Referência. Total de Itens Licitados:
00002. Edital: 18/01/2016 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h59.
Endereço: Rua Professor Jose Seabra de Lemos, 316 Recanto Dos
Pássaros - BARREIRAS - BA ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/158717-05-17-2015. Entrega das Propostas: a partir
de 18/01/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 28/01/2016 às 09h00 n site www.comprasnet.gov.br.

AIRAN AIRES ANDRADE
Pregoeiro

(SIDEC - 15/01/2016) 158717-26447-2016NE800001
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