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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - UASG 153115

Número do Contrato: 80/2014.
Nº Processo: 23079031882201701.
PREGÃO SISPP Nº 23/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE -JANEI R O.
CNPJ Contratado: 40348641000156. Contratado : CMA ELEVADORES LTDA -.Objeto: O
presente Termo Aditivo tem a finalidade específica de prorrogar o prazo de vigência
contratual pelo período de 6 (seis) meses consecutivos. Fundamento Legal: Cláusula
Segunda do Instrumento Contratual e Art 57, § 1º, inciso II da Lei 8666/93 . Data de
Assinatura: 16/11/2018.

(SICON - 14/01/2019) 153115-15236-2018NE800168

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA

EDITAL Nº 10, DE 10 DE JANEIRO DE 2019
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR VISITANTE ADJUNTO

O Diretor da Faculdade de Medicina, no uso de suas atribuições , no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, torna público que encontram-se abertas as inscrições
para processo seletivo de professor visitante adjunto do Programa de Pós-graduação em
Medicina (Endocrinologia), circunscritas as seguintes normas:

I. DO CONTRATO 1.1. Duração: 12 meses.
1.2. Carga horária: 40 horas DE 1.3. Nível: Adjunto 1.4. Unidade: Centro de

Ciências da Saúde/Faculdade de Medicina/Programa de pós-graduação em Endocrinologia -
01 (uma) vaga. 1.5. Área de conhecimento: Biologia do Câncer. Ênfase no modelo

zebrafish e placentário.II. DOS CANDIDATOS 2.1. Poderão candidatar-se ao processo
seletivo doutores que possuam os seguintes requisitos: ter diploma de doutor há menos de
5 anos; apresentar publicações relevantes, preferencialmente nos últimos 5 anos, em
biologia do câncer, com ênfase na utilização de modelos como zebrafish e de placenta;
apresentar experiência prática em técnicas de biologia celular e molecular, na manipulação
de zebrafish e/ou modelo murino no estudo da placenta como modelo para estudo da
biologia do câncer.

III. DAS INSCRIÇÕES 3.1. Período: por 5 dias úteis a partir da data da divulgação
deste edital. 3.2. Local: Secretaria do Serviço de Endocrinologia, sala 9E-23, 9o andar do
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, localizado na Rua Professor Rodolpho Paulo
Rocco, Ilha do Fundão - Cidade Universitária, RJ, Rio de Janeiro, CEP 21941-590.3.3.
Horário: 9:00 - 12:00 h 3.4. Documentos: Identidade (original e cópia); CPF (original e
cópia); Diploma de conclusão de doutorado (original e cópia); Curriculum vitae
documentado, contendo os seguintes itens: a) graus e títulos acadêmicos, diplomas
universitários e certificados de cursos de especialização e de aperfeiçoamento; b)
experiência docente se houver; c) experiência científica; d) experiência profissional não
docente; f) distinção obtida em reconhecimento de atividade intelectual relevante; h)
publicações na área do concurso. IV. DA FINALIDADE

4.1. O Professor selecionado deverá desempenhar funções de pesquisa, com
participação no projeto "Estudo da Biologia do Câncer em Modelos de Placenta e
Zebrafish". Além de desempenhar atividades de ensino de pós-graduação, orientação e co-
orientação de dissertações e teses que envolvam estudos relacionados à biologia do câncer
e participar em bancas de seleção para ingresso no mestrado e doutorado do PPG em
Medicina (Endocrinologia).

V. DA SELEÇÃO 5.1. A seleção será feita por análise de títulos conforme critérios
previamente estabelecidos pelo Comissão Deliberativa do Programa de Pós-graduação em
Medicina (Endocrinologia) e por defesa do memorial do candidato;5.2. A Comissão
Examinadora, nomeada pela Comissão Deliberativa do Programa de Pós-graduação em
Medicina (Endocrinologia), será composta de 03 (três) membros sendo 01 membro interno
do PPG em Medicina (Endocrinologia) e 02 membros externos ao PPG em Medicina
(Endocrinologia); 5.3. O julgamento dos títulos e a defesa de memorial realizar-se-á no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da divulgação da lista final dos inscritos; 5.4.
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média aritmética final igual ou
superior a 7,0 (sete); 5.5. Na hipótese de ocorrer empate em médias finais, serão
considerados os seguintes critérios de desempate, respectivamente: 1) candidato com
maior idade; 2) experiência em docência; 3) candidato com maior número de publicações
em periódicos indexados.

5.6. Após a apuração final e a promulgação dos resultados, a Comissão
Examinadora elaborará um Parecer Final contendo o quadro geral das notas e a indicação
dos aprovados em sua ordem de aprovação. 5.7. O Resultado Final do Processo Seletivo
será aprovado pela Comissão Deliberativa do Programa de Pós-graduação em Medicina
(Endocrinologia) e será comunicado ao CEPG, que indicará ao Reitor o nome do(a)
professores/as selecionados/as para contratação pela PR4.

VI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 6.1. O presente Edital será afixado na Faculdade
de Medicina e divulgado no site HYPERLINK "http://www.medicina.ufrj.br"
www.medicina.ufrj.br. 6.2. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o

candidato conhece as exigências do presente edital e de que aceita as condições da
seleção, não podendo invocar seu desconhecimento a qualquer título, época e/ou
pretexto. 6.3. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos, ou outras
de qualquer natureza que não atendam às exigências deste Edital, ocorridas em qualquer
fase do processo, eliminarão o candidato da seleção ou, se identificadas posteriormente,
impedirão a sua contratação, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da sua
inscrição. 6.4. O prazo de validade do Processo Seletivo para Professor Visitante será de 12
(doze) meses

6.5. O contrato de trabalho poderá ser prorrogado, desde que o prazo total não
exceda 2 (dois) anos para brasileiros e 4 (quatro) anos para estrangeiros conforme Edital
Nº 646, de 9 de julho de 2018 do Conselho de Ensino para Graduados da Pró-reitoria de
Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro.6.6. Casos omissos,
não regulados expressamente pelo presente edital, serão resolvidos pela Banca
Examinadora e pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Medicina
(Endocrinologia) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO
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