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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EDITAL Nº 48, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020
CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO EFETIVO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS

A Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, torna públicas as retificações a seguir referentes aos
editais UFRJ nº 953, de 20 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº
248, de 24 de dezembro de 2019, no 955, de 24 de dezembro de 2019, publicado no Diário
Oficial da União no 251, de 30 de dezembro de 2019 e nº 956, de 24 de dezembro de
2019, publicado no Diário Oficial da União no 251, de 30 de dezembro de 2019.

1. No Edital UFRJ nº 953, de 20 de dezembro de 2019, publicado no Diário
Oficial da União nº 248, de 24 de dezembro de 2019, o subitem 4.2 passa a ter seguinte
redação:

"4.2. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, via Internet por meio do
sítio eletrônico, no período compreendido entre as 10 horas do dia 13 de fevereiro e 2020
e as 23 horas e 59 minutos do 26 de março de 2020, considerando-se o horário oficial de
Brasília.".

2. No Edital UFRJ nº 955, de 24 de dezembro de 2019, publicado no Diário
Oficial da União nº 251, de 30 de dezembro de 2019, o subitem 4.2 passa a ter seguinte
redação:

"4.2. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, via Internet por meio do
sítio eletrônico, no período compreendido entre as 10 horas do dia 13 de fevereiro e 2020
e as 23 horas e 59 minutos do 26 de março de 2020, considerando-se o horário oficial de
Brasília.".

3. No edital nº 956, de 24 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial da
União nº 251, de 30 de dezembro de 2019:

3.1. O subitem 3.2 passa a ter a seguinte redação:
"3.2. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, via Internet por meio do

sítio eletrônico, no período compreendido entre as 10 horas do dia 13 de fevereiro de
2020 e as 23 horas e 59 minutos do 26 de março de 2020, considerando-se o horário
oficial de Brasília.".

3.2. O subitem 3.2.7 passa a ter a seguinte redação:
"3.2.7. Para se inscrever com isenção do pagamento da taxa com base na Lei nº

13.656, o candidato deverá encaminhar no período previsto para tal evento no cronograma
do concurso, entre as 10 horas do primeiro dia e as 17 horas do último dia, considerando-
se o horário oficial de Brasília/DF, através do e-mail docente@concursos.pr4.ufrj.br
imagens digitalizadas legíveis de comprovante de que é doador de medula óssea em
entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde e de documento oficial de identidade, além
de efetuar a inscrição com pedido de isenção no sistema do concurso até o período
disposto no subitem 3.2."

DENISE PIRES DE CARVALHO

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2019 - UASG 153152

Nº Processo: 23079021916201911.
PREGÃO SRP Nº 93/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE -JANEIRO. CNPJ
Contratado: 21947632000137. Contratado : LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE-
EQUIPAMENTOS MEDICOS. Objeto: Aquisição de produtos para atender ao serviço de
patologia clinica- almoxarifado e serviço de hemoterapia com cessão de
equipamentos.Fundamento Legal: Lei 8666 de 1993 . Vigência: 12/02/2020 a 12/02/2021.
Valor Total: R$1.151.280,00. Fonte: 151002788 - 2019NE802383. Data de Assinatura:
12/02/2020.

(SICON - 12/02/2020) 153152-15236-2020NE800326

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2019

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
23079021827201967. , publicada no D.O.U de 23/10/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de produtos para atender ao serviço de farmácia, Ácido Ursodesoxicólico 150 mg
e outros. Novo Edital: 13/02/2020 das 09h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Av.
Brigadeiro Trompowsky S/n Ilha do Fundão Ilha do Fundão - RIO DE JANEIRO - RJEntrega
das Propostas: a partir de 13/02/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 27/02/2020, às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BARBARA SOARES AVANCI
Pregoeira

(SIDEC - 12/02/2020) 153152-15236-2020NE111111

INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020 - UASG 158220

Nº Processo: 23079028228201974 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de
Informática para utilização nos atendimentos de tecnologia da informação do HESFA. Total
de Itens Licitados: 00094. Edital: 12/02/2020 de 09h00 às 16h00. Endereço: Av . p r e s i d e n t e
Vargas,2863 Cidade Nova - RIO DE JANEIRO - RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158220-05-2-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 12/02/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
04/03/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELOA DINIZ DE PAULA
Pregoeira

Dias: 12 e 13/02/2020
(SIDEC - 12/02/2020) 158220-15236-2020NE800033

CAMPUS DE XERÉM

EDITAL Nº 52, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O Vice-Diretor Geral do Polo de Xerém da Universidade Federal do Rio de

Janeiro, Professor Kleber Luiz de Araújo e Souza - nomeado conforme portaria nº 4770 de

22 de maio de 2018 publicada no DOU nº 98, de 23 de maio de 2018, seção 2, página 32

- no uso das suas atribuições, resolve :

Tornar público o resultado do Processo Seletivo para Professor Substituto - área

Física, publicado no Edital nº 15, de 14 de janeiro de 2020, publicado no Diário Oficial da

União nº 10, de 15 de Janeiro de 2020, seção 3, páginas 82 a 84.

Professor Substituto - Área: Física

Jornada de Trabalho: 20 h semanais

Nº de vagas: 01

1. Aline Magalhães dos Santos

2. Italo Prazeres do Nascimento Dias

3. Dimitri Danulussi Alves Costa

KLEBER LUIZ DE ARAÚJO E SOUZA

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2020 - UASG 153115

Nº Processo: 23079202587202033 . Objeto: Fornecimento de gás canalizado para unidades
da UFRJ. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Fornecimento de gás natural com concessionário,
permissionário ou autorizado, segundo as normas de legislação específica Declaração de
Dispensa em 11/02/2020. EDUARDO RAUPP DE VARGAS. Pró-reitor de Planejamento,
Desenvolvimento e Finanças. Ratificação em 11/02/2020. CARLOS FREDERICO LEAO ROCHA.
Vice-reitor. Valor Global: R$ 1.060.740,44. CNPJ CONTRATADA : 33.938.119/0002-40
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG.

(SIDEC - 12/02/2020) 153115-15236-2019NE800217

R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2020 publicado no DOU de 31/01/2020 ,

Seção 3, Pág. 64. Onde se lê: Fundamento Legal: Artigo 57, §1º, inciso II da Lei nº

8.666/1993, leia-se : Fundamento Legal: Artigo 57, §1º, inciso I da Lei nº 8.666/1993.

(SICON - 12/02/2020) 153115-15236-2019NE800217

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

EDITAL Nº 2, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições regimentais e em conformidade com o disposto nos termos da Lei nº. 8.745/93,
alterada pela Lei nº. 9.849/99, pela Lei nº. 10.667/03 e pela Lei nº 12.425/11; do Decreto nº 9.739/19, torna público Edital Específico Nº 01/2020 de abertura de Seleção Simplificada para
Professor Substituto para lotação na UFAPE. O certame é regido por este Edital e pelo EDITAL DE CONDIÇÕES GERAIS PARA SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA UFAPE
publicado em DOU do dia 13 de fevereiro de 2020, o qual normatiza a abertura de Seleção Pública para Professor Substituto na UFAPE. 1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES- 1.1 - As regras gerais
para esta Seleção estão previstas no Edital de Condições Gerais de Seleção Simplificada da UFAPE publicado em DOU do dia 13 de fevereiro de 2020, disponíveis em www.concurso.ufrpe.br.
2 - DO CARGO- 2.1 - O cargo de professor Substituto foi criado na Lei nº. 8.745/93 alterada pela Lei nº. 9.849/99, pela Lei nº. 10.667/03 e pela Lei nº 12.425/11. 3 - DA REMUNERAÇÃO-
3.1 - Professor do Magistério Superior, Classe A, Nível I, 20 horas semanais:

. CLASSE NÍVEL D ES C R I Ç ÃO ES P EC I A L I Z AÇ ÃO M ES T R A D O DOUTORADO

.

A 1
Vencimento Básico 2.236,32 2.236,32 2.236,32

. Retribuição por Titulação 223,63 559,08 1.285,89

. Total (R$) 2.459,95 2.795,40 3.522,21

3.2 - Professor do Magistério Superior, Classe A, Nível I, 40 horas semanais:

. CLASSE NÍVEL D ES C R I Ç ÃO ES P EC I A L I Z AÇ ÃO M ES T R A D O DOUTORADO

.

A I
Vencimento Básico 3.130,85 3.130,85 3.130,85

. Retribuição por Titulação 469,63 1.174,07 2.700,36

. Total (R$) 3.600,48 4.304,92 5.831,21

4- DA INSCRIÇÃO- 4.1 - As inscrições serão realizadas na Sala de Concurso da UFAPE - Av. Bom Pastor s/n, Boa Vista, CEP: 55292-272, Garanhuns/PE.4.2 - A taxa de inscrição é
de R$ 30,00 (trinta reais) conforme orientações contidas no Edital de Condições Gerais para Seleção Simplificada publicada no DOU de 13 de fevereiro de 2020. 4.3 - Para inscrições via
SEDEX, o candidato deverá enviar a documentação para: Setor de Concurso da UFAPE - Av. Bom Pastor s/n, Boa Vista, CEP: 55.292-272, Garanhuns/PE. 5 -DAS VAGAS- 5.1 - As vagas estão
dispostas conforme o QUADRO DE VAGAS abaixo. 5.1.1 - Vagas para o Magistério Superior:

. DEPARTAMENTO OU UNIDADE
AC A D Ê M I C A

Á R EA / M AT É R I A ( S ) V AG A S REGIME DE
T R A BA L H O

AC PCD PERFIL DO CANDIDATO

. U FA P E Bovinocultura de leite; Formulação
e fabricação de rações; Produção e
manejo de caprinos e ovinos;
Zootecnia Especial II e Zootecnia

Especial A

01 40h x - Graduação em: Bacharelado em
Zootecnia OU Bacharelado em
Agronomia OU Bacharelado em

Medicina Veterinária

EDITAL Nº 2, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
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AC - AMPLA CONCORRÊNCIA. PCD - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 6- DO LOCAL DAS PROVAS- 6.1 - As provas serão realizadas na UFAPE. 7 - DO CRONOGRAMA 7.1- O presente
cronograma estará sujeito a alterações caso necessário.

. DAT A S HORÁRIO AT I V I DA D ES

. 13/02/2020
a

06/03/2020

Segunda a Sexta-feira

08h às 12h e

14h às 17h

Período de inscrição

(Apenas presencialmente ou por Sedex -
Não haverá inscrições nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2020)

. 13/02/2020
a

06/03/2020

Período de solicitação de cotas PCD

(Via e-mail)

. 13/02/2020
a 16/02/2020

- Período para solicitar isenção da taxa de inscrição conforme item 2.5 do Edital de Condições
Gerais para Seleção Simplificada de Professor Substituto.

. 18/02/2020 - Resultado Preliminar da solicitação de isenção em www.concurso.ufrpe.br

. 20/02/2020 - Resultado Final da solicitação de isenção em www.concurso.ufrpe.br

. 06/03/2020 - Último dia para o pagamento das inscrições

. 10/03/2020 16h Homologação das inscrições no site www.concurso.ufrpe.br
(Início do prazo de Recurso 48h)

. 11/03/2020 16h Fim do Prazo de Recurso de Homologação das Inscrições.

. 12/03/2020 - Publicação Final da Homologação das Inscrições.

. 13/03/2020 - Publicação da Banca Examinadora e Local de Prova.

.

16/03/2020
8h Fechamento dos acessos aos locais de provas

. 8h30 Sorteio do ponto e ordem de apresentação da Prova Didática
(É obrigatório o comparecimento de todos os candidatos)

. 10h Reunião da Banca Examinadora para Análise de Títulos

. 17/03/2020 8h30 Início da realização da Prova Didática

. 18/03/2020 13h Divulgação do resultado preliminar no site www.concurso.ufrpe.br

(Início do Período de 24h para solicitação de gravação da prova didática e formulário de
avaliação através do e-mail concurso.uag@ufrpe.br )

. 20/03/2020 08h às 12h e
14h às 16h

Dia para retirada da mídia com gravação da prova didática

. 21/03/2020 08h Início do período de 48h para recurso

. 23/03/2020 08h Fim do Período de Recurso

. 16h Resultado Final da Seleção

AIRON APARECIDO SILVA DE MELO
Reitor Pró-Tempore

EDITAL DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020
SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE PROFESSOR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO, no
uso das suas atribuições, torna pública as condições gerais para seleção simplificada
de professor substituto na UFAPE. O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO visa à seleção
de candidato(a) a professor(a) substituto(a), por tempo determinado, nos termos da
Lei nº. 8.745/93 e suas alterações; do Decreto 9.508/2018 e do Decreto 9.739/2019.
Se não houver candidatos inscritos no período determinado em Edital Específico, o
prazo de inscrição ficará, automaticamente, prorrogado por mais 05(cinco) dias. A
seleção ocorrerá mediante as seguintes cláusulas e condições: 1-DOS REQUISITOS. 1.1-
Poderão se inscrever candidato(a)s brasileiro(a)s (natos ou naturalizados) ou
estrangeiro(a)s com visto permanente, desde que o(a)s candidato(a)s não tenha(m)
sido professor(es) substituto(s), temporários ou visitantes em Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES), nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, anteriores à data do
Edital Específico conforme Lei 11784/2008. Deverão ainda atender às seguintes
exigências: a) ser graduado(a) em Curso de Graduação reconhecido nacionalmente OU
ter título de Graduação obtido no exterior, devidamente revalidado; b) estar quite
com as obrigações eleitorais e militares; c) Gozar dos direitos políticos; d) se servidor
de nível superior da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos
Municípios, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, comprovar
formalmente a compatibilidade de horários, não sendo permitida uma carga horária
superior a 60 horas semanais; 1.2-Haverá 5% (cinco por cento) de vagas reservadas
para Pessoa com Deficiência (PCD) conforme Artigo 5º, § 2º da Lei 8.112/1990 e Art.
1º, § 4º incisos I e II do Decreto nº 9.508/2018 na totalidade das vagas do Edital
Específico. 1.2.1- As pessoas com deficiência e os portadores de necessidades especiais
participarão da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos, no que
concerne ao conteúdo programático, à avaliação e aos critérios de aprovação, à data,
local e horário de realização das provas e à nota mínima exigida para os demais
candidatos (Art. 2º do Decreto nº 9.508/2018). Para concorrer às vagas reservadas, a
pessoa com necessidades especiais deverá declarar esta condição no ato da inscrição
(Art. 3º inciso IV do Decreto nº 9.508/2018). 2-DA INSCRIÇÃO. 2.1-As inscrições
estarão abertas no período definido no Edital Específico e deverão ser protocoladas na
Setor de Concurso da UFAPE ou via serviço SEDEX pelos Correios e, em ambos os
casos, o candidato deve entregar o envelope lacrado, sendo vedada a colocação de
documentos posteriormente. No envelope, deverão constar, para efeito de inscrição,
os seguintes documentos: a) cópia da Carteira de Identidade ou do Documento de
Identidade Profissional (Conselhos de Classes) ou da Carteira Nacional de Habilitação
- CNH ou caso o candidato seja estrangeiro, cópia autenticada do Passaporte ou de
Cédula de Identidade de Estrangeiro; b) Número ou cópia do Cartão do Cadastro de
Pessoa Física-CPF (dispensado para o candidato estrangeiro); c) cópia do documento
comprobatório da quitação com serviço militar, para os candidatos do sexo masculino
a partir de 1º dia de janeiro do ano em completar 18 (dezoito) anos de idade até 31
de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos conforme Lei
4375/1964; d) cópia do documento comprobatório de quitação com as obrigações
eleitorais; e) cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição, nos termos do
subitem 2.2 e seus subitens; f) documento que comprove a formação na área/matéria
conforme Edital Específico. A formação acadêmica pode ser comprovada através de
cópias de documentos como: i) Certificado de Graduação e/ou Mestrado e/ ou
Doutorado conforme exigência para a vaga, emitido pela Instituição de Ensino
Superior; ii) OU diploma de Graduação E/OU Mestrado E/OU Doutorado conforme
exigência para a vaga, emitido pela Instituição de Ensino Superior. Tais documentos
devem ser reconhecidos nacionalmente OU, se obtidos no exterior, devem ser
devidamente revalidados e, se em língua estrangeira, devem estar traduzidos por
tradutor juramentado. Caso o(a) candidato(a) ainda não possua algum dos documentos
a que se refere a alíena "e", poderá apresentar, para esta fase, declaração de provável
conclusão expedida pela Instituição de Ensino de origem do(a) candidato(a), conforme
o caso, devendo constar expressamente na declaração a data da conclusão ou
provável conclusão e o cumprimento integral das exigências para tal. Será eliminado(a)
nesta fase o(a) candidato(a) que não apresentar documentação que comprove a
formação exigida pelo Edital Específico; g) Cópia do Histórico Escolar em que se
verifique que o candidato cursou a disciplina objeto da seleção OU disciplina(s)
equivalente(s) à matéria objeto da seleção; h) currículo comprovado; i) Declaração de
Veracidade documental conforme modelo disponível em www.concurso.ufrpe.br. 1.2-O
candidato deverá recolher, através de Guia de Recolhimento da União (GRU), o valor
estipulado no Edital Específico em qualquer agência do Banco do Brasil, Código de
Recolhimento 28883-7 e UG/Gestão 153165/15239. 2.2.1-Para fazer o recolhimento, o
candidato deverá acessar a página www.tesouro.fazenda.gov.br para preenchimento da
GRU ou, se preferir, pode preencher a GRU diretamente no caixa do Banco do Brasil,

com todas as informações necessárias para o preenchimento da mesma. A taxa de
inscrição só será devolvida se a UFAPE cancelar a seleção. 2.3-A inscrição implicará ao
candidato conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital e no Edital Específico a ser publicado conforme o caso. Assim, o candidato não
poderá alegar desconhecimento das normas dos Editais. 2.3.1-O candidato assume total
responsabilidade pela documentação entregue por terceiros em envelope lacrado,
arcando crom as consequências de eventuais erros do seu representante. 2.3.2-É vedada
a inscrição condicional à posterior complementação documental e fora do prazo de
inscrição ou entrega de documentos posterior à data constante no Edital Específico para
inscrição. 2.3.3-As inscrições serão apreciadas pelo Coordenador(a) do Curso, que
declarará quais candidatos tiveram suas inscrições validadas, na página
www.concurso.ufrpe.br. 2.3.4-O candidato com perfil indeferido terá 48 horas, após a
divulgação do resultado, para recorrer do mesmo através de requerimento dirigido à
Comissão Permanente de Concurso Docente da UFAPE. Esse procedimento será ser
realizado apenas via e-mail destinado à Comissão Permanente de Concurso Docente da
UFAPE através do e-mail concurso.uag@ufrpe.br. 2.4- DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA
TAXA DE INSCRIÇÃO. 2.4.1-Os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593 de 02 de
outubro de 2008, que regulamenta o Art. 11 da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de
1990, têm direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição de seleção disposta no
Edital Específico. 2.4.2-Para usufruir tal direito, o candidato deverá realizar a sua
inscrição no período determinado no Edital Específico, devendo enviar, dentro do prazo
determinado no Edital Específico, para o endereço eletrônico concurso.uag@ufrpe.br, as
seguintes informações: solicitação de isenção contendo nome completo sem
abreviaturas, número do CPF, NIS, data de nascimento, sexo, número do RG com o
órgão expedidor e nome da mãe completo sem abreviaturas. 2.4.3-As informações
prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este, a qualquer
momento, se agir de má- fé, utilizando-se de declaração falsa, estar sujeito às sanções
previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no Parágrafo Único do Art. 10 do
Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979, sendo também eliminado da Seleção
Pública e responder por crime contra a fé pública, sem prejuízo de outras sanções
legais. 2.4.4-Serão desconsiderados os pedidos de isenção do pagamento da taxa de
inscrição do candidato que: a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; b) fraudar
e/ou falsificar as informações apresentadas; c) não solicitar a isenção no prazo
estabelecido no Edital Específico; d) comprovar renda familiar mensal superior a três
salários mínimos seja qual for o motivo alegado; e) deixar de informar NIS (Número de
Identificação Social) válido do candidato. 2.4.5-As solicitações de isenção deferidas e
indeferidas serão divulgadas na página www.concurso.ufrpe.br, no prazo determinado no
Edital Específico. 2.4.6-O candidato cuja solicitação de isenção for indeferida deverá
efetuar o pagamento da taxa de inscrição no período determinado no Edital Específico,
em conformidade com o prazo ordinário de inscrições. 2.4.7-O candidato terá 48 horas,
após a divulgação do resultado para recorrer, caso a solicitação de isenção da taxa de
inscrição tenha sido indeferida, enviando à Comissão Permanente de Concursos Docente
da UFAPE via e-mail (concurso.uag@ufrpe.br) cópia do comprovante de participação no
CadÚnico, para que seja providenciada a apreciação do mesmo pela referida Comissão.
3-DA INSCRIÇÃO PARA VAGA RESERVADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). 3.1- O(a)
candidato(a) que se julgar amparado pelo Decreto nº 3298/1999 de 20/12/1999, com as
alterações introduzidas pelo Decreto nº 5296/2004 e no § 1º do artigo 1º da Lei nº
12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista), poderá concorrer ao percentual de 5%
(cinco por cento) às vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), indicando essa
opção no ato da inscrição. Após a inscrição, o(a) candidato(a) deverá enviar e-mail para
a CPCD (concurso.uag@ufrpe.br), anexando formulário específico disponível no site
concurso.ufrpe.br. 3.1.1- Na hipótese de o percentual a que se refere 3.1 resultar em
número fracionado, este será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente
3.2 Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual
passíveis de correção. 3.3-É considerada deficiência toda perda ou anormalidade de uma
estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o
desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano,
conforme previsto na legislação pertinente. 3.4-Para concorrer às vagas reservadas, a
Pessoa com Deficiência deverá declarar esta condição no ato da inscrição (Art. 40 §1º
e §2º do Decreto nº 3.298/1999), conforme descrito em 3.1. 3.5-Não havendo vagas às
Pessoas com Deficiência para determinados cargos/lotações, tais pessoas serão
contempladas em cadastro de reserva para vagas remanescentes, de acordo com os
quantitativos descritos no Anexo II do Decreto 6.944, de 21 de agosto de 2009. 3.6-Para
vagas contempladas por sorteio, que oferecerem vagas para PCD para provimento
imediato, a homologação será realizada nos limites do Decreto nº 9739/2019. 3.7-Diante
do princípio da razoabilidade, em caso de surgimento de mais vagas para os cargos da
seleção, durante a validade do certame, será aplicado o percentual de 5% (cinco por
cento) referido no item 1.2. 3.8-Do total das vagas destinadas à reserva de vagas para
candidatos(as) com deficiência, serão deduzidas aquelas de reserva automática,


