
Nº 200, quarta-feira, 18 de outubro de 2017 53ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032017101800053

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

3

ro do Cruzeiro - Bauxita - OURO PRETO - MGEntrega das Pro-
postas: a partir de 18/10/2017 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 30/10/2017, às 09h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

REGINALDO ARCANJO RODRIGUES
Pregoeiro

(SIDEC - 17/10/2017) 154046-15263-2017NE800151

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PAMPA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 154359

Número do Contrato: 8/2016. Nº Processo: 23100001347201612.
PREGÃO SISPP Nº 20/2016. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO -PAMPA - UNIPAMPA. CNPJ Contratado:
09539650000184. Contratado : SERV SUL COMERCIO, FABRI-
CACAO & -SERVICOS LTDA - ME. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência contratual em 12 (doze) meses e reajujste no valor da re-
feição para R$ 11,25 (Onze reais e vinte e cinco centavos). Fun-
damento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/08/2017 a 31/07/2018.
Data de Assinatura: 31/07/2017.

(SICON - 17/10/2017) 154359-26266-2017NE800142

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 154359

Número do Contrato: 32/2013. Nº Processo: 23100001684201367.
PREGÃO SISPP Nº 37/2013. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO -PAMPA - UNIPAMPA. CNPJ Contratado:
90347840004539. Contratado : THYSSENKRUPP ELEVADORES
SA -.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual em 12
(doze) meses e reajuste no valor mensal, pelo índice do INCC-M de
4,4860%, de R$ 688,28 para R$ 719,16(Setecentos e dezenove reais
e dezesseis centavos). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência:
16/10/2017 a 15/10/2018. Data de Assinatura: 21/09/2017.

(SICON - 17/10/2017) 154359-26266-2017NE800142

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 154359

Número do Contrato: 43/2015. Nº Processo: 23100002324201544.
PREGÃO SISPP Nº 49/2015. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO -PAMPA - UNIPAMPA. CNPJ Contratado:
06205427000102. Contratado : SULCLEAN SERVICOS LTDA -.Ob-
jeto: Prorrogação no prazo de vigência contratual de 12 (doze) meses
e ajuste do Aviso Prévio Trabalhado (APT), o valor global passará de
R$ 4.567.706,88 para R$ 4.571.814,84 (Quatro milhões quinhentos e
setenta e um mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e quatro cen-
tavos). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 05/10/2017 a
04/10/2018. Valor Total: R$4.107,96. Fonte: 112000000 -
2017NE800170. Data de Assinatura: 04/10/2017.

(SICON - 17/10/2017) 154359-26266-2017NE800142

EDITAL Nº 306, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR

S U B S T I T U TO

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando os
Decretos nº 7.485/2011 e nº 6.944/2009, as Leis nº 8.745/1993 e
12.772/2012, a Resolução nº 117/2015 - Conselho Universitário
(CONSUNI) e o Edital de Condições Gerais nº 224/2016, publicado
no Diário Oficial da União de 30 de agosto de 2016, torna público o
Extrato do Edital de Abertura, destinado a selecionar candidatos por
meio de seleção simplificada para a contratação de Professor Subs-
tituto nas condições e características a seguir:

1. DAS VAGAS:
1.1. Área: Teoria e Prática Pedagógica / Requisitos: a) Gra-

duação em Pedagogia ou Ciências Biológicas; ou b) Graduação em
Pedagogia ou Ciências Biológicas e Especialização ou Mestrado ou
Doutorado em Educação ou Ensino ou áreas afins. / Campus: São
Gabriel / Regime de Trabalho: 20 horas semanais / Remuneração: R$
2.236,29 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e nove
centavos), acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$ 229,00
(duzentos e vinte nove reais) e Retribuição por Titulação, conforme
Lei nº 12.772/2012 / Vaga: 1 (uma) / Nº processo:
23100.002747/2017-26.

2. CONDIÇÕES GERAIS:
2.1. Período de Inscrição para todas as áreas: de 18/10/2017

a 26/10/2017
2.1.1. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00.
2.1.2. O período provável de realização da seleção será de

07/11/2017 a 10/11/2017.
2.1.3. O processo seletivo simplificado se destina a sele-

cionar candidatos para o cargo de Professor Substituto para desen-
volver atividades de docência de nível superior na Fundação Uni-
versidade Federal do Pampa.

2.2. O prazo de validade do processo seletivo simplificado
objeto deste Edital é de 01 (um) ano, a contar da data de publicação
da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, po-
dendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração.

2.3. A íntegra do Edital de Abertura com informações sobre
o processo de seleção encontra-se disponível no endereço eletrônico
www.unipampa.edu.br/portal/concursos, no qual o candidato deverá
acompanhar todas as fases do processo seletivo simplificado.

2.4. É parte integrante do presente extrato o Edital de Con-
dições Gerais nº 224/2016, publicado no Diário Oficial da União de
30 de agosto de 2016, na Seção 3, páginas 52 a 53, que o candidato
ao se inscrever para o processo seletivo simplificado, declara ter
conhecimento.

MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PELOTAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 90017/2017 UASG 154047

Nº Processo: 23110007726201788 . Objeto: Aquisição de material de
laboratório para o Programa de Pós-graduação em Ciência e Tec-
nologia de Alimentos para aplicação em Projetos de Pesquisa com
recursos oriundos da CAPES/PROAP. Total de Itens Licitados:
00024. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Materiais a serem utilizados exclusivamen-
te em Projetos de Pesquisa com recursos oriundos da CA-
PES/PROAP. Declaração de Dispensa em 01/09/2017. FLAVIO FER-
NANDO DEMARCO. Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação. Ra-
tificação em 27/09/2017. RICARDO HARTLEBEM PETER. Pró-
reitor Administrativo. Valor Global: R$ 10.457,56. CNPJ CONTRA-
TADA : 87.651.345/0001-93 G GOTUZZO E CIA LTDA.

(SIDEC - 17/10/2017) 154047-15264-2017NE800039

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 90018/2017 UASG 154047

Nº Processo: 23110008009201773 . Objeto: Aquisição de material de
laboratório para os Programas de Pós-graduação em Nutrição e Ali-
mentos e Agronomia para aplicação em Projetos de Pesquisa com
recursos oriundos da CAPES/PROAP. Total de Itens Licitados:
00044. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Materiais a serem utilizados exclusivamen-
te em projetos de pesquisa com recursos oriundos da CAPES/PROAP.
Declaração de Dispensa em 18/09/2017. FLAVIO FERNANDO DE-
MARCO. Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação. Ratificação em
02/10/2017. RICARDO HARTLEBEM PETER. Pró-reitor Adminis-
trativo. Valor Global: R$ 17.625,80. CNPJ CONTRATADA :
02.107.610/0001-14 MERCOLABPRODUTOS PARA LABORATO-
RIOS LTDA - EPP. Valor: R$ 162,30. CNPJ CONTRATADA :
08.108.881/0001-70 WF CIENTIFICA - COMERCIO DE EQUIPA-

MENTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP. Valor: R$ 8.031,10.
CNPJ CONTRATADA : 87.651.345/0001-93 G GOTUZZO E CIA
LTDA. Valor: R$ 9.432,40

(SIDEC - 17/10/2017) 154047-15264-2017NE800039

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 47/2017 UASG 154047

Nº Processo: 23110008228201752 . Objeto: Aquisição de alimen-
tadores inteligentes. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Licitação inexegível em virtude de impossibilidade de competição.
Declaração de Inexigibilidade em 26/09/2017. ELIARA SANTOS
DA SILVA. Coordenadora de Material e Patrimônio.. Ratificação em
11/10/2017. RICARDO HARTLEBEM PETER. Pró-reitor Adminis-
trativo. Valor Global: R$ 157.000,03. CNPJ CONTRATADA :
18.354.990/0001-21 PRO-EFICIENCIA SOLUCAO PARA AGRO-
NEGOCIOS LTDA - EPP.

(SIDEC - 17/10/2017) 154047-15264-2017NE800039

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

EDITAL Nº 10, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017

Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Uni-
versidade Federal do Piauí - UFPI, o Diretor do Colégio Técnico de
Bom Jesus (CTBJ), no uso de suas atribuições legais, torna público
aos interessados, que estarão abertas as inscrições ao Processo de
Seleção para contratação de Professor Substituto correspondente à
Classe D 101, da Carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,
pelo período até 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, em
Regime de Tempo Integral TI - 40 (40horas semanais), para o Co-
légio Técnico de Bom Jesus, observadas as disposições legais apli-
cáveis à espécie e as normas contidas neste Edital.

1 - DAS INSCRIÇÕES: 1.1. As inscrições serão realizadas
no período de 30 de outubro a 10 de novembro de 2017, de segunda
a sexta, exceto feriados, no horário das 08:00 às 12:00 e de 14:30 às
17:30 horas, na Recepção do Colégio Técnico de Bom Jesus, Rodovia
Municipal Bom Jesus-Viana / Planalto Horizonte, Bom Jesus-PI; 1.2.
As inscrições serão feitas pessoalmente ou por meio de procuração,
com firma reconhecida do outorgante, e não serão aceitas inscrições
pelos correios; 1.3. As inscrições poderão ser reabertas caso o número
de inscritos não seja suficiente.

2 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 2.1. O Perfil do candidato e informações para inscrição estão estabelecidas no quadro
abaixo:

Unidade de
Ensino

Área Nº de
Va g a s

Requisito Remuneração por Titulação (RT) R$

Graduado Espec. Mestre Doutor
CTBJ Medicina Veterinária/Zo-

otecnia
01 Diploma de Bacharelado em

Medicina Veterinária ou Zoo-
tecnia

Remun.
3 . 11 7 , 2 2

Remun.
3.527,88

Remun.
4.209,12

Remun.
5.697,61

Inscrição
R$77,93

Inscrição
R$88,19

Inscrição
R$105,22

Inscrição
R$142,44

2.2. O professor substituto fará jus ao pagamento da Re-
tribuição de Titulação - RT conforme titulação apresentada no mo-
mento da contratação, sendo vedada qualquer alteração posterior; 2.3.
Não será permitida a contratação em regime de dedicação exclusiva;
2.4. A seleção é para atuar no Curso Técnico em Agropecuária,
estando os candidatos aprovados aptos a ministrarem quaisquer das
disciplinas do referido curso, constante na Matriz Curricular do Curso
Técnico em Agropecuária, bem como de outros cursos afins, com
horários definidos pela Coordenação do Curso, a serem disponibi-
lizados oportunamente.

3 - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 3.1. O can-
didato apresentará no ato da inscrição os seguintes documentos: a) No
caso de estrangeiro, comprovação do visto permanente; b) Cópia
autenticada do Diploma da Graduação e do Certificado de Conclusão
da Titulação exigida no item 2.1; c) Cópia autenticada do documento
oficial de identidade (RG) e do Cadastro Nacional de Pessoa Física
(CPF); d) Cópia autenticada do comprovante de quitação com o
Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino); e) Cópia do
comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; f) 01 (uma) Foto
3x4 recente; g) Curriculum Vitae (modelo Lattes) acompanhado de
cópia da documentação comprobatória; h) Comprovante original do
recolhimento bancário da taxa de inscrição, conforme valores cons-
tantes na tabela do item 2.1. deste edital, pela GRU (Guia de Re-
colhimento da União), disponível no sítio eletrônico <https://con-
sulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp> (Unidade Gestora:
código 154048; Gestão: código 15265; Recolhimento: código 28830-
6); i) Requerimento de inscrição disponível no Anexo I, devidamente
preenchido e assinado; 3.2. A autenticação dos documentos poderá
ser feita por servidor da Universidade Federal do Piauí, no momento
da inscrição, mediante apresentação do documento original, ou em
cartório; 3.3. Não será permitida a inscrição condicionada a posterior
complementação de documentos; 3.4. Serão da inteira responsabi-
lidade do candidato, as informações prestadas por seu procurador,
dentro dos limites do mandado, o qual assumirá as conseqüências de
eventuais erros ou omissões.

4 - DAS PROVAS: A seleção dar-se-á em conformidade com
o que estabelece este edital e, subsidiariamente, conforme o que
estabelece a Resolução nº 39/08 CONSUN/UFPI (e alterações), de-
vendo o candidato se submeter às seguintes avaliações: 4.1. Prova
Didática: de caráter eliminatório e classificatório, consistirá de uma
aula teórica com duração de 50 (cinqüenta) a 60 (sessenta) minutos,

a ser realizada no idioma oficial do País e versará sobre um tema da
área do concurso, a ser sorteado com antecedência de 24 (vinte e
quatro) horas de sua realização, e a ela será atribuída nota de 0 (zero)
a 10 (dez), sendo eliminado o candidato que não obtiver nota mínima
7,0 (sete); 4.2. Prova de Títulos: de caráter classificatório, consistirá
de análise de Curriculum Vitae (modelo Lattes) dos candidatos apro-
vados na Prova Didática; 4.3. A pontuação obtida pelos candidatos na
prova de títulos será transformada em notas num intervalo de 0 (zero)
a 10,0 (dez), considerando a nota 10,0 (dez) ao candidato que obtiver
a maior pontuação na avaliação de currículo, e os demais quan-
tificados proporcionalmente; 4.4. O sorteio dos temas da Prova Di-
dática ocorrerá na Sala de Reunião do Colégio Técnico de Bom Jesus,
com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da realização da prova
didática, seguindo a ordem de inscrição dos candidatos e o horário
agendado para sorteio; 4.5. O candidato deverá providenciar os re-
cursos necessários para a realização da Prova Didática; 4.6. Ao iniciar
a Prova Didática o candidato distribuirá a cada um dos 03 (três)
membros da Banca Examinadora o seu plano de aula, em que deverá
constar: o tema, os objetivos, o conteúdo a ser abordado, a me-
todologia, os recursos a serem utilizados, a avaliação e as referências
consultadas; 4.7. Os candidatos terão o tempo limite de 10 (dez)
minutos para comparecimento aos sorteios e às provas didáticas. Caso
não compareça ao fim do tempo de tolerância o candidato será con-
siderado faltoso e eliminado; 4.8. A nota final consistirá no somatório
das notas obtidas nas provas didáticas e de títulos.

5 - VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: O prazo de
validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contado da data
de publicação da homologação do Resultado Final no Diário Oficial
da União.

6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 6.1. A Banca Exami-
nadora do Processo Seletivo fará publicar no mural do CTBJ e/ou
sítio eletrônico da UFPI: a) O cronograma das etapas do Processo
Seletivo; b) a homologação das inscrições, o agendamento do sorteio
do tema para a prova didática de cada candidato, resultados da prova
didática e da prova de títulos e o resultado final do certame; 6.2. Os
documentos relacionados no item 6.1., bem como a cópia deste edital
e da Resolução nº 39/08 CONSUN/UFPI (e alterações), poderão ser
solicitados pelo candidato à Recepção do Colégio Técnico de Bom
Jesus; 6.3. O processo seletivo ocorrerá de acordo com cronograma
constante do Anexo II deste Edital; 6.4. Os temas para a prova
didática constarão do Anexo III deste Edital; 6.5. NÃO será con-
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tratado o candidato cujo tempo do término do contrato como Pro-
fessor Substituto em Instituição Pública Federal ou outro cargo tem-
porário sob a Lei nº 8.745/93 seja menor do que 24 (vinte e quatro)
meses; 6.6. Serão considerados habilitados os candidatos aprovados
na prova didática e homologados de acordo com o número de vagas
do concurso (anexo IV). Serão indicados à contratação, por ordem de
classificação, apenas os candidatos necessários ao preenchimento das
vagas; 6.7. Os candidatos indicados à contratação serão convocados a
comparecer à Superintendência de Recursos Humanos da Univer-
sidade Federal do Piauí, por meio do Colégio Técnico de Bom Jesus,
para assinatura do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a
contar da data da publicação da contratação no DOU; 6.8 O candidato
deve observar a disposição da Constituição Federal, no Artigo 37,
Inciso XVI, Alíneas "a" e "b", sobre acumulação de cargos; 6.9. O
candidato aprovado, no momento da contratação, deverá comprovar
sua atuação em outro serviço público ou privado, submetendo-se às
regras da AGU e UFPI quanto aos limites da carga horária de tra-
balho; 6.10. A inscrição do candidato implicará na aceitação tácita
das normas constantes deste Edital, às quais não poderá alegar des-
conhecimento; 6.11. É assegurado ao candidato o direito à inter-
posição de recurso em todas as etapas da seleção, conforme disposto
constante do Anexo V deste Edital; 6.12. Para o julgamento do
desempenho do candidato na prova didática a banca examinadora
levará em conta os aspectos discriminados do Anexo VI; 6.13. A
avaliação do Curriculum Vitae abrangerá os aspectos constantes do
Anexo VII; 6.14. O Curriculum Vitae será devolvido ao candidato, ou
ao procurador, por solicitação do mesmo à comissão examinadora do
processo seletivo, no prazo de até 90 (noventa) dias após a publicação
do resultado final do certame no D.O.U. Findo este prazo, serão
incinerados; 6.15. Havendo desistência de candidatos convocados pa-
ra contratação, facultar-se-á à Administração substituí-lo, convocando
outros candidatos seguindo a ordem de classificação publicada no ato
homologatório; 6.16. Os casos omissos serão resolvidos pela Co-
missão Organizadora do Processo Seletivo.

RAIMUNDO FALCÃO NETO

EDITAL Nº 16, 13 DE OUTUBRO DE 2017
RETIFICAÇÃO D O EDITAL Nº 15/2017

O Diretor do Campus Ministro Reis Velloso, da Univer-
sidade Federal do Piauí, no uso de suas atribuições legais resolve
RETIFICAR o Edital nº 015/2017, de 10/10/17, publicado no D.O.U.
de 11/10/2017, seção 3, pag. 50, conforme o que segue, onde se lê
"EDITAL Nº 14, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017", leia-se "EDITAL
Nº 15, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017";

ALEXANDRO MARINHO OLIVEIRA

EDITAL No- 28, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO

A Universidade Federal do Rio Grande - FURG torna pú-
blico o presente edital de abertura de inscrição para provimento de
cargo de Professor do Magistério Superior, mediante Concurso Pú-
blico que será realizado de acordo com as Normas de Concurso -
Deliberação nº 077/2015 do COEPEA; Lei nº 8112, de 11/12/1990;
Decreto nº 6.944, de 21/08/2009; Lei nº 12.772, de 28/12/2012, e
demais regulamentações complementares, conforme disposto a se-
g u i r.

I - DAS MATÉRIAS/DISCIPLINAS, CLASSE/REGIME
DE TRABALHO, REQUISITOS MÍNIMOS PARA INGRESSO, VA-
GAS, REMUNERAÇÃO E ATIVIDADES

1. Matéria/disciplinas, classe/regime de trabalho, requisitos
mínimos para ingresso e vagas.

3. A FURG consultará o órgão gestor do CadÚnico, res-
ponsável pela verificação da situação cadastral dos inscritos nos Pro-
gramas Sociais do Governo Federal, para confirmar a veracidade das
informações prestadas pelo candidato.

4. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções pre-
vistas em Lei, aplicando-se, ainda, o disposto no § único, do art. 10,
do Decreto nº 83.936, de 06/09/1979.

5. A relação dos candidatos com pedidos de isenção de-
feridos e/ou indeferidos será divulgada no endereço eletrônico
http://progep.furg.br/bin/edital/index.php até o dia 06/11/2017.

6. Caberá ao candidato realizar consulta no endereço ele-
trônico http://progep.furg.br/bin/edital/index.php para verificar a sua
situação com relação à isenção do pagamento da taxa de inscrição.

7. O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferido,
para ter sua inscrição homologada, deverá efetuar o pagamento da
taxa devida, dentro do prazo estipulado no item IV - 7.

VI - DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1.O Conselho da Unidade Acadêmica responsável homo-

logará as inscrições dos candidatos e deliberará sobre o cronograma
das atividades específicas do concurso no prazo máximo de 8 (oito)
dias, contados do encerramento das inscrições e serão publicados na
Unidade Acadêmica responsável e no endereço eletrônico http://pro-
g e p . f u rg . b r / b i n / e d i t a l / i n d e x . p h p .

2.Somente serão homologadas as solicitações de inscrição
que atendem às exigências previstas neste Edital.

VII - DAS PROVAS E DOS TÍTULOS
1.O concurso constará de:
a)provas, de caráter eliminatório, com peso 5 (cinco);
b)exame de títulos, de caráter classificatório, com peso 5

(cinco).
2.As provas obedecerão às seguintes modalidades e pesos:
a)prova escrita (discursiva ou dissertativa), eliminatória, com

peso 5 (cinco);
b)prova didática, eliminatória, com peso 5 (cinco).
3.A entrega do material destinado ao exame de títulos cons-

tará no cronograma das atividades do concurso.
4.Para a realização das provas o candidato deverá apresentar

seu documento de identidade, conforme item IV - 3.
VIII. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS
1. Os candidatos poderão apresentar impugnação fundamen-

tada, com objetivo de arguir impedimento dos membros da Banca
Examinadora, nos casos de: haver membro cônjuge, companheiro,
convivente ou parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou
afim, até o terceiro grau, de qualquer candidato; suspeição por in-
teresse direto ou indireto na aprovação de qualquer candidato; sus-
peição por amizade íntima ou inimizade notória com algum dos
candidatos ou com os respectivos cônjuges, companheiros, convi-
ventes, parentes e afins até o terceiro grau.

2. A impugnação, devidamente fundamentada, deverá ser
realizada por meio eletrônico no endereço http://pro-
gep.furg.br/bin/edital/index.php, no prazo máximo de 2 (dois) dias
contados do primeiro dia subsequente ao da divulgação da homo-
logação das inscrições, no horário das 9h do primeiro dia às
23h59min do último dia.

3.A impugnação será apreciada pelo Conselho da Unidade
no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da data em que foi
requerida.

4.O candidato poderá recorrer da decisão da Banca Exa-
minadora em relação às Provas e ao Exame dos Títulos, no que diz
respeito aos resultados preliminares, no prazo e horário publicado no
cronograma de atividades específicas do concurso, exclusivamente
por meio eletrônico disponível em http://progep.furg.br/bin/edital/in-
dex.php.

5.O julgamento dos recursos será realizado pela Banca Exa-
minadora no prazo de 1 (um) dia após o encerramento do prazo de
interposição de recursos.

6.Do concurso cabe impugnação de nulidade, que será apre-
ciada se for encaminhada por via postal, exclusivamente por SEDEX,
que será admitida desde que o candidato franqueie a remessa da
documentação ou enviada para o email conselhos@furg.br ou pro-
tocolada na Divisão de Protocolo - Campus Carreiros, Av. Itália, Km
8, Rio Grande/RS, em horário de expediente, e dirigida ao Conselho
Universitário, no prazo de 10 (dez) dias contados da homologação de
seus atos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Admi-
nistração. Endereçamento para a correspondência: Universidade Fe-
deral do Rio Grande - FURG / Secretaria dos Conselhos / Conselho
Universitário - Av. Itália, Km 8 - 96203-900 - Rio Grande - RS.

7.Não será aceito nenhum recurso por outra forma que não
citada nesse edital.

8.Recursos inconsistentes serão indeferidos.
9.Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de

recursos. O direito de petição fica assegurado, sem efeito suspen-
sivo

10. A FURG não se responsabilizará por recurso não re-
cebido por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de
comunicação, congestionamento nas linhas de comunicação ou outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de da-
dos.

IX. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Será divulgado no endereço eletrônico http://pro-

gep.furg.br/bin/edital/index.php, até o início do período das inscri-
ções, as normas do concurso, o programa das provas, a tabela de
pontuação dos títulos e a nominata da Banca Examinadora.

2. Todos os horários para esse concurso obedecerão o horário
oficial de Brasília - DF.

3. Não será admitido ingresso de candidato nos locais de
realização das provas após o horário fixado para o seu início.

4. Será excluído do concurso, o candidato que:
a)fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.
b)agir com incorreção ou descortesia para com qualquer pes-

soa da equipe encarregada da aplicação das provas.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 85/2017 - UASG 154042

Número do Contrato: 48/2014. Nº Processo: 23116004098201486.
PREGÃO SISPP Nº 64/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO GRANDE- FURG. CNPJ Contratado:
92653666000167. Contratado: SELTEC VIGILANCIA ESPECIALI-
ZADA -LTDA. Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência do Con-
trato Administrativo nº 048/2014 - PG 064/2014 (Vigilância HU-
FURG). Fundamento Legal: Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
Data de Assinatura: 30/09/2017.

(SICON - 17/10/2017) 150218-15259-2017NE800167

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS No- 13/2017

A Universidade Federal do Rio Grande - FURG torna pú-
blico aos interessados o resultado de julgamento das propostas da
referida Tomada de Preços, ficando classificadas as empresas: em 1º
lugar ÂNCORA CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME,
em 2º lugar F & P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO
LT D A - M E .

ELENISE RIBES RICKES
Diretora de Administração de Material

(SIDEC - 17/10/2017) 154042-15259-2017NE800167

Processo nº 23116.007678/2017-78
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina - FAMED -

Telefone: (53) 3233.8842 - medicina@furg.br.
Área do conhecimento: Oftalmologia.
Matéria(s)/Disciplina(s): Clínica Cirúrgica Avançada, Estágio

em Cirurgia, Residência em Cirurgia.
Classe/Regime de trabalho: Auxiliar-A, Classe A, Nível 1/40

horas.
Requisito mínimo para ingresso: Residência Médica e/ou

Especialização em Oftalmologia.
Número de vagas: 1, para atuar no Campus de Rio Gran-

de/RS.
Número máximo de candidatos classificados: 3.
2. Remuneração: estruturada de acordo o Plano de Carreiras

e Cargos de Magistério Federal, sendo composta de vencimento bá-
sico e retribuição por titulação (RT), conforme tabela abaixo.

VENC. BÁSICO (R$) RT (R$) TOTAL (R$)
3.121,76 430,32 3.552,08

3. Das atividades: aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa e
extensão e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, che-
fia, coordenação e assistência na própria instituição, além daquelas
previstas em legislação específica.

II - DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS NEGRAS
1.Conforme Art. 1º, § 1º da Lei nº 12.990, a reserva de vagas

será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso
público for igual ou superior a 3 (três).

2.Considerando o número de vagas citado, para este Edital
não se aplica a reserva de vagas às pessoas negras.

III - DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS
DE DEFICIÊNCIA

1.Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito
a inscrição nos Concursos Públicos para provimento de cargos cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são por-
tadoras, de acordo com o inciso VIII, do Art. 37, da Constituição
Federal, e § 2º do Art. 5º, da Lei nº 8.112.

2.Consideram-se portadores de deficiência às pessoas que se
enquadrem nas categorias discriminadas no Art. 4º, do Decreto nº
3.298.

3.Considerando os percentuais citados no Decreto nº 3.298 e
a Lei nº 8.112, para este Edital não se aplica a reserva de vagas às
pessoas portadoras de deficiência.

IV - DA INSCRIÇÃO
1.A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

2.Os dados cadastrais informados no ato da inscrição e o
pagamento do valor da inscrição são de responsabilidade exclusiva do
candidato, que arcará com as consequências de eventuais erros e/ou
falhas do não preenchimento ou preenchimento incorreto de qualquer
campo necessário à inscrição.

3.Serão considerados documentos de identificação pessoal:
carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de
Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores
de exercício profissional (ordens, conselhos); passaporte brasileiro
(dentro do prazo de validade); certificado de reservista; carteiras fun-
cionais do Ministério Público e da Magistratura; carteiras funcionais
expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como iden-
tidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente
o modelo com foto, obedecido o período de validade) e cédula de
identidade para estrangeiros (emitida pelo Departamento de Polícia
Federal).

4.As inscrições serão realizadas das 09h do dia 23/10/2017
até as 23h59min do dia 13/11/2017, exclusivamente pela internet, no
endereço eletrônico http://progep.furg.br/bin/edital/index.php, deven-
do o candidato seguir as orientações citadas nesse edital e no apli-
cativo para a realização da inscrição.

5.A FURG não se responsabilizará por solicitação de ins-
crição não recebida por motivo de ordem técnica de computadores,
falhas de comunicação, congestionamento nas linhas de comunicação
ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência
de dados.

6.O valor da taxa de inscrição é R$ 80,00.
7.O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia

14/11/2017, pagável em toda a rede bancária.
8.O valor da taxa não será devolvido, exceto no caso de

cancelamento do concurso por interesse da FURG.
9.O simples agendamento de pagamento da taxa de inscrição

junto ao banco não configura a efetivação da inscrição e não será
processado qualquer registro de pagamento em data posterior à in-
dicada no documento para o pagamento da taxa de inscrição.

10.A inscrição somente será confirmada após a identificação
eletrônica do pagamento da taxa ou a homologação da isenção da
taxa de inscrição e uma vez confirmado o pagamento da taxa de
inscrição ou homologação da isenção da taxa de inscrição, o can-
didato não poderá trocar o cargo para o qual se inscreveu.

V. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INS-
CRIÇÃO

1. Poderá ser solicitada a isenção do pagamento da taxa de
inscrição, por candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), conforme De-
creto nº 6.593, de 2/10/2008..

2. A isenção deverá ser solicitada pelo candidato mediante
preenchimento, na ficha de inscrição, dos campos referentes à isenção
da taxa, das 09h do dia 23/10/2017 até as 23h59min do dia
24/10/2017, não será aceita solicitação de isenção de pagamento de
valor de inscrição encaminhada de outra forma.

www.pciconcursos.com.br


