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Contrato Aditivo Nº 2019/000458 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)MARCOS SERGIO TIAEN. Objetivo: Prorrogação da
vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020. Assinado por: Carmem Borges
Ortega, contratante, em 19/12/2019 e MARCOS SERGIO TIAEN, contratado, em
11/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000419 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)MARIA ESTER DE OLIVEIRA. Objetivo: Prorrogação da
vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020. Assinado por: Carmem Borges
Ortega, contratante, em 19/12/2019 e MARIA ESTER DE OLIVEIRA, contratado, em
15/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000459 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)MAURENN ELIAS BOTELHO. Objetivo: Prorrogação da
vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020. Assinado por: Carmem Borges
Ortega, contratante, em 19/12/2019 e MAURENN ELIAS BOTELHO, contratado, em
11/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000430 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)PAMILA CAROLINI GONCALVES DA SILVA. Objetivo:
Prorrogação da vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020. Assinado por:
Carmem Borges Ortega, contratante, em 19/12/2019 e PAMILA CAROLINI GONCALVES DA
SILVA, contratado, em 17/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000465 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)PRISCILA FERREIRA DE CARVALHO KANAMOTA.
Objetivo: Prorrogação da vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020.
Assinado por: Carmem Borges Ortega, contratante, em 19/12/2019 e PRISCILA FERREIRA DE
CARVALHO KANAMOTA, contratado, em 16/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000439 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)RAFAEL DO PRADO APPARECIDO. Objetivo:
Prorrogação da vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020. Assinado por:
Carmem Borges Ortega, contratante, em 19/12/2019 e RAFAEL DO PRADO APPARECI D O,
contratado, em 11/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000420 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)RENAN DA SILVA COSTA. Objetivo: Prorrogação da
vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020. Assinado por: Carmem Borges
Ortega, contratante, em 19/12/2019 e RENAN DA SILVA COSTA, contratado, em
11/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000474 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)RICARDO MASAO KONDO. Objetivo: Prorrogação da
vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020. Assinado por: Carmem Borges
Ortega, contratante, em 19/12/2019 e RICARDO MASAO KONDO, contratado, em
11/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000437 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)ROGERS BARROS DE PAULA. Objetivo: Prorrogação da
vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020. Assinado por: Carmem Borges
Ortega, contratante, em 23/12/2019 e ROGERS BARROS DE PAULA, contratado, em
20/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000450 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)RONALDO BRAGA MAGALHAES. Objetivo: Prorrogação
da vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020. Assinado por: Carmem Borges
Ortega, contratante, em 19/12/2019 e RONALDO BRAGA MAGALHAES, contratado, em
11/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000435 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)ROSELY ALMEIDA SOUZA. Objetivo: Prorrogação da
vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 04/06/2020. Assinado por: Carmem Borges
Ortega, contratante, em 19/12/2019 e ROSELY ALMEIDA SOUZA, contratado, em
16/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000470 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)SONIA FATIMA LEAL DE SOUZA. Objetivo: Prorrogação
da vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020. Assinado por: Carmem Borges
Ortega, contratante, em 19/12/2019 e SONIA FATIMA LEAL DE SOUZA, contratado, em
11/12/2019.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2020-UFMS

Processo nº 23104.042364/2019-12, celebrado entre a Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul e a empresa G.S. Construções EIRELI. Objeto: Contratação Integrada de
pessoa jurídica especializada na tecnologia de produção de energia sustentável, para
elaboração do Projeto Básico e do Projeto Executivo, com fornecimento de materiais e
equipamentos, construção, montagem e colocação em operação, a realização de testes, a
pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do
objeto, em módulos de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos em pleno funcionamento,
conforme anteprojeto e demais documentos componentes do correspondente processo,
destinados a atender a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Data de
assinatura: 08.01.2020. Vigência: 08.01.2020 a 08.01.2021. Valor: R$ 1.765.881,60.
Assinam: O Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto Cesar Portella Malheiros,
pela "UFMS", e o representante legal, pela "CONTRATADA".

EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2019-UFMS

Processo nº 23104.044548/2019-17, celebrado entre a Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul e a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC. Objeto:
Contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) para apoiar a
UFMS em Projeto Institucional, prestando serviço de gestão administrativa e financeira,
necessários a execução do Projeto de Desenvolvimento Institucional Intitulado: "Museu de
Ciência e Tecnologia da UFMS", etapa II, conforme Anexo I, Plano de Trabalho (Documento
SEI 1721869). Data de assinatura: 31.12.2019. Vigência: 31.12.2019 a 31.12.2021. Valor: R$
2.742.628,00. Assinam: O Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto Cesar
Portella Malheiros, pela "UFMS", e o representante legal, pela "CONTRATADA".

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2020 - UFMS

Processo nº 23104.031259/2019-58 entre a Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS) e a empresa J. J. VITALLIA e outras. Objeto: A presente Ata tem por
objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Equipamentos Agrícolas, para a
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Unidade Campo Grande, especificado(s) no(s)
item(ns) de 01 a 05 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 76/2019, que
é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição. Vigência: 10.01.2020 a 10.01.2021. Data de assinatura: 10.01.2020. Valor: R$
17.530,00. Assinam: O Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto Cesar Portella
Malheiros pela "UFMS", e o representante legal pela empresa.

Contrato Aditivo Nº 2019/000436 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul e o(a)STEFANI CARVALHO DOS SANTOS. Objetivo: Prorrogação da vigência
do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020. Assinado por: Carmem Borges Ortega,
contratante, em 19/12/2019 e STEFANI CARVALHO DOS SANTOS, contratado, em 11/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000471 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)THATI IARTELLI MIRANDA RODRIGUES ESGALHA.
Objetivo: Prorrogação da vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 31/01/2020.
Assinado por: Carmem Borges Ortega, contratante, em 19/12/2019 e THATI IARTELLI
MIRANDA RODRIGUES ESGALHA, contratado, em 11/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000417 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)VERONILDES BATISTA DOS SANTOS. Objetivo:
Prorrogação da vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020. Assinado por:
Carmem Borges Ortega, contratante, em 19/12/2019 e VERONILDES BATISTA DOS SANTOS,
contratado, em 11/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000460 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)WANESSA PEREIRA RODRIGUES. Objetivo: Prorrogação
da vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020. Assinado por: Carmem Borges
Ortega, contratante, em 19/12/2019 e WANESSA PEREIRA RODRIGUES, contratado, em
11/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000461 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)WESLLEN STRAUSS LEANDRO GOMES. Objetivo:
Prorrogação da vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 11/07/2020. Assinado por:
Carmem Borges Ortega, contratante, em 19/12/2019 e WESLLEN STRAUSS LEANDRO
GOMES, contratado, em 12/12/2019.

Contrato Aditivo Nº 2019/000475 - UFMS, celebrado entre a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul e o(a)WILLYAN CANDIDO SILVA. Objetivo: Prorrogação da
vigência do contrato. Vigência: 15/12/2019 à 31/01/2020. Assinado por: Carmem Borges
Ortega, contratante, em 19/12/2019 e WILLYAN CANDIDO SILVA, contratado, em
11/12/2019.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 7, DE 14 DE JANEIRO DE 2020
ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto
nas Leis Federais nº 8.745/1993, nº 9.849/1999, nº 12.425/2011 e nº 12.772/2012; nos Decretos Federais nº 7.485/2011 e nº 8.259/2014; nas Resoluções Coeg nº 21/2011 e nº
96/2011; e na Nota de Auditoria AUD/RTR nº 03/2017, torna público o Processo Seletivo de candidatos a Professor Substituto, para o 1º semestre letivo do ano de 2020, conforme
disposições abaixo:

1. QUADRO DE VAGAS

Unidade Curso ou Área/Subárea Nº de Vagas Regime de Trabalho Titulação Exigida
Campo Grande/MS

Esan Contabilidade de Custos/Auditoria Contábil/Entidades sem fins
lucrativos

1 40 Doutor

Inbio Ciências Biológicas/Morfologia/Biologia Celular e Embriologia 1 40 Doutor
Infi Física 1 20 Doutor
Inisa Enfermagem Fundamental 1 40 Doutor
Fa a l c Linguística, Letras e Artes - Pintura 1 40 Mestre
Fa e n g Engenharia I/Engenharia Civil 1 40 Doutor
Fa m e d Clínica Médica/Otorrinolaringologia 1 20 Mestre
Fa o d o Odontologia/Clínica Odontológica/Materiais Odontológicos 1 40 Doutor

Corumbá/MS
CPAN Educação Física 1 20 Mestre

Ciências Sociais Aplicadas/Ciências Contábeis 1 20 Mestre
Filosofia 1 20 Mestre
Bioquímica 1 20 Doutor
Linguística, Letras e Artes/Teoria Literária 1 20 Doutor

Três Lagoas/MS
CPTL Enfermagem/Interdisciplinar 1 20 Doutor

Ciências Exatas e da Terra/Ciência da Computação 1 20 Doutor
Total de vagas 15

As vagas constantes neste Edital são previsões de decorrências obedecendo ao disposto na legislação supramencionada. A classificação no processo seletivo não assegura
ao candidato o direito de ingresso automático, mas apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a assinatura do contrato condicionada à existência da decorrência e do
exclusivo interesse e conveniência desta IES, à existência de recursos orçamentários e financeiros e à aprovação do Projeto da Lei Orçamentária Anual/LOA 2020, conforme Ofício
Circular MEC Nº 1/2020, de 8 de janeiro de 2020.

L EG E N DA :
Esan - Escola de Administração e Negócios - telefone: (67) 3345-3095, 3565;
Inbio - Instituto de Biociências - telefone: (67) 3345-7302; 7337, 7309;
Infi - Instituto de Física - telefone: (67) 3345-7481, 7485;
Inisa - Instituto Integrado de Saúde - telefone: (67) 3345- 7753, 7790;
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Faalc - Faculdade de Artes, Letras e Comunicação - telefone: (67) 3345-7550, 7141;
Faeng - Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia - Telefone: (67) 3345-7490, 7450;
Faodo - Faculdade de Odontologia - telefone: (67) 3345-7940, 7830;
Famed - Faculdade de Medicina - telefone: (67) 3345-7418, 7223;
CPAN - Câmpus do Pantanal - telefone: (67) 3291-6840, 6842;
CPTL - Câmpus de Três Lagoas - telefone: (67) 3509-3793; 3711, 3750.
2. DA REMUNERAÇÃO

RT Vencimento Retribuição de Titulação Total Total Total

Especialista Mestre Doutor Especialista Mestre Doutor

20h 2.236,32 223,63 559,08 1.285,89 2.459,95 2.795,40 3.522,21

40h 3.130,85 469,63 1.174,07 2.700,36 3.600,48 4.304,92 5.831,21

2.1. Auxilio alimentação:
I. 20h: 229,00;
II. 40h: 458,00;
a) O valor do Auxílio Alimentação não será devido na hipótese de acúmulo lícito de cargos.
3. DAS COMISSÕES ESPECIAIS DE SELEÇÃO
3.1.Cada Unidade da Administração Setorial que esteja ofertando vaga neste Edital deverá designar, por Instrução de Serviço do Diretor da Unidade, uma Comissão Especial

de Seleção composta por três servidores docentes, pertencentes à Carreira do Magistério Superior da UFMS, e de um servidor do Corpo Técnico-Administrativo da UFMS.
3.2.Compete à Comissão Especial de Seleção a elaboração de um Edital complementar, apresentando as demais condições e especificações relativas a cada vaga.
3.3.As informações sobre o programa e bibliografia básica das Provas Escrita e Didática deverão fazer parte do Edital da Comissão Especial.
3.4Após a realização da seleção, o Edital da Comissão Especial com o resultado final deverá ser encaminhado à Pró-reitoria de Graduação (Prograd) pela respectiva Direção

da Unidade da Administração Setorial, por meio do SEI, conforme prazo estabelecido no cronograma anexo, para publicação do Edital de homologação dos resultados
4.DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A INSCRIÇÃO
4.1.O período de inscrição, o local de inscrição e de realização das provas e demais exigências serão estabelecidos e divulgados por meio de Edital elaborado pela Comissão

Especial, seguindo o cronograma anexo a este edital.
4.2.Para a inscrição, o candidato deverá apresentar o original e entregar a cópia dos seguintes documentos:
a)Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeiro, o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE);
b)Comprovante de Cadastro de Pessoa Física (CPF) da Receita Federal;
c)Curriculum Vitae, no formato da Plataforma Lattes/CNPq, documentado;
d)Para candidatos com a titulação de Doutorado: cópia do diploma de graduação, do título de doutor ou da ata da defesa;
e)Para candidatos com a titulação de Mestrado: cópia do diploma de graduação, do título de mestre ou da ata da defesa;
f)Para candidatos com a titulação de Especialista: cópia do diploma de graduação, do certificado de especialista ou declaração de conclusão do curso com Histórico

Escolar;
g)Para candidatos somente com a Graduação: cópia do diploma de graduação ou declaração de colação de grau.
4.3.Caso não haja candidato inscrito para a titulação exigida neste Edital, ou não haja inscrição deferida, a Comissão Especial deverá divulgar Ata de Alteração de Titulação

para permitir a inscrição de candidatos com titulação inferior, podendo ser aceita a inscrição de candidatos com titulação superior, respeitando o período de inscrição estabelecido
no Edital da comissão.

4.4.O candidato será dispensado de apresentar o documento constante da letra "b", do subitem 4.2, se na Carteira de Identidade constar o número do CPF de forma
legível.

4.5.É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, ou via correio eletrônico.
4.6.O Edital de cada Comissão Especial deverá ser divulgado no endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br e publicado no Boletim Oficial da UFMS.
4.7.A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente ou por meio de procuração, acompanhada da cópia do documento de identidade do procurador, na Secretaria

da Unidade da Administração Setorial informada no Edital da Comissão Especial.
4.8.Não serão aceitos pedidos de inscrição incompletos, nem em caráter condicional, quanto à documentação, sob pena de exclusão do candidato.
4.9.Somente poderão ser contratados os candidatos classificados que apresentarem o diploma da formação exigida, reconhecido pelo MEC, no momento de sua contratação,

de acordo com a exigência no Quadro de Vagas (I)
5. DOS IMPEDIMENTOS À CONTRATAÇÃO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO
5.1. Não poderão ser contratados:
a)servidores ocupantes de cargo efetivo, integrante da carreira de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987;
b)candidato que já detenha cargo, emprego ou função em regime de dedicação exclusiva;
c)candidato que já tenha acumulação lícita que ultrapasse as sessenta horas semanais na soma do vínculo já existente e a carga horária do contrato de Professor

Substituto;
d)candidato que tenha sido contratado nos termos da Lei nº 8.745/1993, com as alterações da Lei nº 9.849/1999, e que não tenha decorrido vinte e quatro meses do

encerramento do último contrato;
e)candidato que já detenha dois vínculos com o serviço público, mesmo que a soma das cargas horárias atinja ou não ultrapasse quarenta horas semanais;
f)candidato que tenha créditos não quitados no setor público federal.
6. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
6.1. O candidato que for aprovado dentro do número de vagas e for contratado deverá:
a)participar da elaboração e cumprimento do Plano de Ensino da disciplina em conformidade com o Projeto Pedagógico dos Cursos para os quais suas disciplinas forem

oferecidas;
b)ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto com os demais docentes, cumprindo integralmente o Plano de Ensino da disciplina e sua carga horária;
c)utilizar metodologias condizentes com a disciplina, buscando atualização permanente;
d)observar a obrigatoriedade de frequência e pontualidade às atividades didáticas;
e)registrar, em Diário de Classe, a frequência dos alunos em sua disciplina;
f)organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar dos alunos;
g)apresentar as frequências, as notas das provas e os resultados de sua disciplina, na forma e nos prazos previstos;
h)elaborar Relatório de Atividades do Semestre, obedecendo aos prazos previstos;
i)zelar pela guarda, conservação e manutenção dos materiais e equipamentos que utilizar;
j)cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento estabelecidos pela Instituição; e
K)executar tarefas afins, a critério de seu superior imediato.
7. DAS FASES DA SELEÇÃO
7.1. A seleção de professor substituto compreende as seguintes fases:
a)Prova Escrita objetiva, com peso (um), de caráter eliminatório;
b)Prova Didática, com peso (três), de caráter eliminatório; e
c)Prova de Títulos, com peso (um), de caráter classificatório.
7.2. A sequência de Provas será: Prova Escrita; Prova Didática; e Prova de Títulos.
7.3.O sorteio do tema da Prova Didática deverá ser realizado na presença de todos os candidatos inscritos, sendo eliminado o candidato ausente.
7.4.As Normas do Processo Seletivo Público Simplificado para contratação de Professores Substitutos encontram-se nas Resoluções Coeg nº 21/2011 e nº 96/2011,

disponíveis no endereço eletrônico www.prograd.ufms.br.
8.DOCUMENTAÇÃO E PRAZOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1. Documentos necessários para a contratação:
8.1.2.Declaração de ausência de impedimentos/declaração de acumulação de cargos e/ou empregos (disponível no SEI, a qual deverá ser gerada pela Unidade junto com

o candidato e assinada por ele como usuário externo);
8.1.3.Atestado Médico Ocupacional;
8.1.4.Certidão de Nascimento ou de Casamento;
8.1.5.Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeiro, o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE);
8.1.6.Comprovante de Cadastro de Pessoa Física (CPF) da Receita Federal;
8.1.7.Carteira de Trabalho: incluir cópias das páginas que contenham a Identificação, Qualificação Civil e o registro do primeiro Contrato de Trabalho;
8.1.8.Certidão de nascimento dos filhos ou guarda judicial;
8.1.9.PIS/PASEP;
8.1.10.Título Eleitoral (para brasileiros);
8.1.11.Certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo TSE (http://www.tse.jus.br) (para brasileiros);
8.1.12.Certificado de Reservista (candidatos brasileiros do sexo masculino);
8.1.13.Comprovante de conta salário;
8.1.14.Diploma de Graduação;
8.1.15.Diploma de Pós-Graduação (quando houver);
8.1.16.Formulário de cadastro preenchido pelo candidato classificado (disponível no SEI, o qual deverá ser gerado pela Unidade junto com o candidato e assinado por ele

como usuário externo);
8.1.17.Formulário de declaração de bens preenchido pelo candidato classificado (disponível no SEI, o qual deverá ser gerado pela Unidade junto com o candidato e assinada

por ele como usuário externo);
8.1.18.Declaração do órgão público a que esteja vinculado, quando houver a possibilidade de acumulação de cargos públicos (incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição

Federal, e arts. 118 a 120 da Lei nº 8.112/90), indicando o cargo ocupado, jornada, dias e horários de trabalho;
8.1.19.Comprovante de desligamento de vínculo com o serviço público (nos casos em que for aplicável): cópia da publicação ou solicitação de exoneração, com indicação

da data em que se dará a vacância, protocolada no órgão com carimbo do recebedor, nos casos em que não for possível acumulação de cargos.
8.2. A vigência do contrato terá início a partir da data de assinatura, data em que o Professor Substituto deverá iniciar suas atividades e a duração prevista do contrato

será até 11/07/2020, podendo ser prorrogado dependendo da decorrência de cada vaga e da real necessidade futura da Unidade;
8.3. A contratação do candidato classificado está condicionada à existência de decorrência de vaga que originou o presente Edital;
8.4. Os candidatos aprovados e convocados para contratação terão o prazo, improrrogável, até 28/02/2020 para a entrega dos documentos, a partir da publicação do Edital

de Homologação dos Resultados que será emitido pela Prograd, conforme o cronograma anexo a este Edital.
8.5. Caso o candidato não entregue os documentos do item 8.1 no prazo previsto no item 8.4, perderá o direito à vaga e, havendo candidatos classificados, será convocado

o próximo classificado.
8.6. Para elaboração do contrato por tempo determinado de Professor Substituto, o processo, contendo toda a documentação exigida no item 8.1, bem como a

documentação de responsabilidade a Unidade, será encaminhado, no prazo estipulado no cronograma anexo, via SEI, à Diga/CAA/Prograd para conferência dos documentos e posterior
encaminhamento à CAP/Progep, para procedimentos de consulta às bases de dados oficiais do governo e verificação de acúmulo de cargos e de outros impedimentos, se
houver.
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9.INFORMAÇÕES GERAIS
9.1. Para contratação e recebimento da retribuição por titulação, somente serão aceitos como comprovação do título, os seguintes documentos:
a)o Diploma, para o caso de Doutor, Mestre e Graduado, ou;
b)o Certificado, para o caso de Especialista.
9.1.1. Não serão aceitas Atas ou Certidões, conforme prevê o Ofício Circular nº 5/2017/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-MEC de 31/08/2017.
9.2. O Professor Substituto fará jus ao pagamento da Retribuição por Titulação - RT de acordo com titulação apresentada, limitado pelo valor da RT correspondente à titulação

exigida no período da inscrição para a vaga neste Edital, independentemente de eventual titulação superior que possa ter o Professor Substituto, conforme Item 5 da Nota Técnica nº
4 9 4 / 2 0 0 9 / CO G ES / D E N O P / S R H / M P .

9.3.Após a publicação do Edital de Homologação dos resultados no Diário Oficial da União, a Unidade da Administração Setorial deverá encaminhar, conforme o cronograma anexo
a este Edital, a documentação do candidato aprovado, acompanhado de Ofício Interno, de acordo com modelo que será encaminhado pela Diga/CAA/Prograd, para agilização do processo
de contratação.

9.4.Ao candidato cabe recurso quanto à homologação das inscrições e à divulgação do resultado das provas, se apresentado à Comissão de Seleção no prazo máximo de até dois
dias úteis, contados a partir da data da divulgação do resultado, conforme cronograma anexo.

9.5.O Curriculum Vitae, no formato da Plataforma Lattes/CNPq, do candidato ausente ou não classificado, deverá ser retirado onde foi realizada sua inscrição, no prazo máximo
de sessenta dias, depois da divulgação do resultado, após os documentos serão incinerados.

9.6.O Processo Seletivo terá validade de, no mínimo, doze meses, prorrogável por igual período, a contar da data de publicação do Edital de Homologação dos resultados no Diário
Oficial da União, podendo no seu período de validade ser contratado candidato, desde que obedecida a ordem de classificação dos aprovados em Edital da mesma área ou área afim, objeto
da seleção de Professores Substitutos.

9.7.No anexo único deste Edital, consta o cronograma que deverá ser cumprido pela Unidade da Administração Setorial e pela Comissão Especial.
9.8.Os casos não previstos no presente Edital serão resolvidos pela Prograd.

ANEXO

. Cronograma para o Edital de Contratação de Professor Substituto - 2020/1

. Data prevista At i v i d a d e

. 15/01/2020 Publicação do Edital em Diário Oficial da União e Boletim Oficial da UFMS

. 20/01/2020 Publicação da Instrução de Serviço da UAS constituindo a Comissão Especial de Seleção de Substituto

. 23/01/2020 Publicação do Edital da Comissão Especial de Seleção de Substituto

. 28 a 31/01/2020 Período para o recebimento das inscrições por parte das Comissão Especiais

. 31/01/2020 Data limite para divulgação do Edital de Inscrições Deferidas e Indeferidas

. 03 e 04/02/2020 Período para recursos das inscrições

. 05/02/2020 Resposta ao recurso das inscrições

. 06 e 07/02/2020 Período para realização das provas e divulgação do resultado das provas

. 10 e 11/02/2020 Período para recurso do resultado das provas - Não havendo recursos as Unidades já devem encaminhar o Edital Final para a Diga/CAA/Prograd

. 12/02/2020 Resposta ao recurso das provas

. 13/02/2020 Divulgação do Resultado Final após recursos e prazo limite para envio do Edital final pelas Unidades para a Diga/CAA/Prograd

. 17/02/2020 Publicação da Homologação do Resultado Final em Diário Oficial da União e Boletim Oficial da UFMS pela Prograd

. 19/02 a 27/02/2020 Entrega da documentação necessária à contratação e montagem dos processos de contratação

. 28/02/2020 Data limite para envio dos Processos de Contratação pelas Unidades à Diga/CAA/Prograd

RUY ALBERTO CAETANO CORRÊA FILHO
Pró-Reitor de Graduação

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

EDITAL Nº 5, DE 13 DE JANEIRO DE 2020

CONVOCAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À
AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATO PARA A VAGA RESERVADA AOS CANDIDATOS NEGROS DOS
EDITAL Nº 446/2019

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias, convoca a candidata abaixo relacionada para a entrevista perante a Comissão de
heteroidentificação complementar à autodeclaração como negro referente ao Processo
Seletivo Simplificado para o provimento de vagas em cargos de Professor Substituto da
Fundação Universidade Federal do Pampa, do Edital nº 446/2019:

1. Fica convocada a candidata abaixo relacionada para comparecer à entrevista, a
ser realizada no dia 16/01/2020, no horário preestabelecido:

. Área de conhecimento Candidato Horário

. Turismo Natália Araújo Oliveira 11h
2. LOCAL: Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) da UNIPAMPA, Avenida

General Osório, nº 1.139 (Térreo), Centro, Bagé/RS.
3. O candidato convocado para a entrevista deverá comparecer na data, hora e

local determinados neste edital e deverá apresentar documento de identidade nos termos da
legislação vigente e em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, sua
identificação.

3.1. O candidato deverá ratificar, junto à Comissão de Heteroidentificação, as
informações prestadas em sua autodeclaração.

4. A Comissão de Heteroidentificação será composta por cinco membros e seus
suplentes, nos termos do Art. 6º da Portaria Normativa nº 04/2018, publicada no Diário Oficial
da União de 10/04/2018 nº 68, Seção 1, pág. 43, que regulamenta o procedimento de
heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de
preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei nº
12.990/2014.

4.1. A avaliação da Comissão quanto à condição de pessoa negra de cor preta ou
parda considerará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada
pelo candidato no Processo Seletivo.

4.2. Não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos
eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em
procedimentos de heteroidentificação realizados em outros concursos públicos.

5. O procedimento de heteroidentificação será filmado e sua gravação será
utilizada na análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos.

5.1. O candidato que recusar a realização da filmagem do procedimento para fins
de heteroidentificação, nos termos do item 5, será eliminado do Processo Seletivo.

6. A não observância do disposto no item 3 deste edital, acarretará a eliminação do
candidato no Processo Seletivo, conforme alínea b do item 4. 2. 3. do Edital de Abertura nº
446/2019.

7. Não haverá segunda chamada para a realização da entrevista e não será
realizada entrevista, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários
predeterminados neste edital.

8. Os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento
de heteroidentificação serão eliminados do Processo Seletivo, ainda que tenham obtido nota
suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de alegação de boa-fé,
conforme alínea a do item 4. 2. 3. do Edital de Abertura nº 446/2019.

8.1. A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria dos seus membros,
sob forma de parecer motivado e as deliberações terão validade apenas para o Processo
Seletivo para o qual foi designada, não servindo para outras finalidades.

9. O resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação será publicado
no endereço eletrônico https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ na data provável de
17/01/2020.

10. Cabe recurso contra o resultado do procedimento de heteroidentificação em
até 48 (quarenta e oito) horas corridas após a divulgação no site da UNIPAMPA, nos termos do
item 3.1 do Edital nº 168/2018.

11. A comissão recursal será composta por três integrantes distintos dos membros
da comissão de heteroidentificação, nos termos do Art. 13 da Portaria Normativa nº
04/2018.

12. Os recursos serão julgados de acordo com o capítulo 3 do Edital nº 168/2018 e,
a seção III da Portaria Normativa nº 04/2018.

13. O resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação será publicado
no endereço https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos.

ROBERLAINE RIBEIRO JORGE

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

R E T I F I C AÇ ÃO
EDITAL Nº 17/2019-SISU/UFPI

A VICE-REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI, no exercício da
Reitoria, no uso de suas atribuições, considerando o processo Nº 23111.0826771/2019-16,
retifica ANEXO II do Edital Nº 17/2019-UFPI, de 23 de dezembro de 2019, referente aos
locais, horários e cronograma de matrícula institucional do Sistema de Seleção Unificada
(Sisu), período 2020.1, do Centro de Ciências da Natureza - (CCN) - Campus Ministro
Petrônio Portella, da seguinte forma: Onde se lê: Centro de Ciências da Natureza (CCN):
Campus Ministro Petrônio Portella - Bloco do CCN I Coordenações dos Cursos de:
Licenciatura em Ciências Biológicas - CCN I - SG 01;Licenciatura em Química - CCN I - SG
02;Licenciatura em Física - CCN I - SG 03,Licenciatura em Matemática - CCN I - SG
04;Licenciatura em Ciências da Natureza - CCN II - BLOCO II (ao lado do CT),Bacharelado
em Ciência da Computação - CCN I - SG 09.Leia-se:Centro de Ciências da Natureza (CCN):
Campus Ministro Petrônio Portella - Bloco do CCN I Coordenações dos Cursos de:
Licenciatura em Ciências Biológicas - CCN I - SG 01;Bacharelado em Ciências Biológicas -
CCN I - SG 01;Licenciatura em Química - CCN I - SG 02;Bacharelado em Química - CCN I -

SG 02;Licenciatura em Física - CCN I - SG 03;Bacharelado em Física - CCN I - SG
03;Licenciatura em Matemática - CCN I - SG 04;Bacharelado em Matemática - CCN I - SG
04;Licenciatura em Ciências da Natureza - CCN II - BLOCO II (atrás do CT);Bacharelado em
Ciência da Computação - CCN I - SG 09;Bacharelado em Arqueologia - CCN - II (atrás do
CT);Bacharelado em Estatística - CCN - II (atrás do CT).

Em 9 de janeiro de 2020
NADIR DO NASCIMENTO NOGUEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2019 - UASG 154048

Nº Processo: 23111083237201960. PREGÃO SRP Nº 35/2019. Contratante: FUNDAC AO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO -PIAUI. CNPJ Contratado: 11703484000151. Contratado : RAIZ
SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA -.Objeto: Contratação de serviços de coleta, transporte e
destinação final adequada de resíduos comum para atender às necessidades da
Universidade Federal do Piauí, em seu Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina, que
serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93. Vigência: 23/12/2019 a 23/12/2020. Valor Total:
R$130.913,28. Fonte: 8100000000 - 2019NE802074. Data de Assinatura: 23/12/2019.

(SICON - 14/01/2020) 154048-15265-2019NE800220

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2020 - UASG 154048

Nº Processo: 23111065863201966 . Objeto: Constitui objeto deste instrumento
a contratação da Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão
e Inovação - FADEX, com a finalidade de dar apoio à execução do Projeto de
Ensino do Curso de Pós-Graduação Latu Sensu, em Enfermagem Neonatal e
Pediátrica , na modalidade presencial, conforme Projeto aprovado pelo CEPEX,
em 09/12/2019, através da Resolução nº 175/19. Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Suprir as necessidades existentes no cuidado do enfermeiro ao
neonato e à Criança em todos os níveis de atenção. Declaração de Dispensa
em 14/01/2020. RAIMUNDA VIRGINIA SILVA. Coordenadora de Compras e
Licitações em Exercício. Ratificação em 14/01/2020. ALEXANDRE RODRIGUES
SANTOS. Diretor Administrativo. Valor Global: R$ 306.750,00. CNPJ
CONTRATADA : 07.501.328/0001-30 FUNDACAOCULTURAL E DE FOMENTO A
PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX.

(SIDEC - 14/01/2020) 154048-15265-2020NE800016


