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Espécie: Contrato: 80/2016. OBJETO: Contrato de prestação de ser-
viços como Professor Substituto. CONTRATANTE: Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora. CONTRATADO(A): ANDRÉA SILVEIRA DE
SOUZA, CPF.: 002.705.786-09. OBJETO: Docência junto ao De-
partamento de Educação, da Faculdade de Educação, do Campus de
Juiz de Fora. VALOR: Remuneração mensal equivalente ao Professor
Assistente - Classe A, Nível 1, carga horária semanal de 20 horas.
VIGÊNCIA: de 02/06/2016 a 31/12/2016.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Proc. 23072.046888/2015-73 - Convênio firmado entre a Uni-
versidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "University of Macau" (UM), China. Objeto:
Promover o intercâmbio de estudantes de graduação. Valor: Não se
aplica. Início da vigência: 17 de junho de 2016. Fim de Vigência: 17 de
junho de 2019. Nomes e cargos dos signatários: Prof. Dr. Jaime Arturo
Ramírez - Reitor da UFMG, e Prof. Dr. Wei Zhao - Reitor da UM.

Espécie: Proc. 23072.003470/2016-52 - Convênio firmado entre a
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a "Université de Technologie de Troyes"
(UTT), França. Objeto: Promover o intercâmbio de estudantes nos
níveis da graduação e pós-graduação, além do intercâmbio de do-
centes. Valor: Não se aplica. Início da vigência: 01 de abril de 2016.
Fim de Vigência: 01 de abril de 2021. Nomes e cargos dos sig-
natários: Prof. Dr. Jaime Arturo Ramírez - Reitor da UFMG, e Prof.
Dr. Pierre Koch - Presidente da UTT.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Proc. 23072.039766/2010-16 - Termo Aditivo de Prorro-
gação de Acordo de Cooperação, firmado entre a Universidade Fe-
deral de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº 17.217.985/0001-04 e a
"University of Macau" (UM), China. Objeto: Prorrogação do Acordo
de Cooperação entre as universidades. Valor: Não se aplica. Início da
vigência: 19 de maio de 2016. Fim de Vigência: 19 de maio de 2021.
Nomes e cargos dos signatários: Prof. Dr. Jaime Arturo Ramírez -
Reitor da UFMG, e Prof. Dr. Wei Zhao - Reitor da UM.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EDITAL No- 328, DE 17 DE JUNHO DE 2016

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cum-
primento ao disposto no art. 16, do Decreto 6.944, de 21/08/2009,
divulga a homologação do resultado final do Concurso Público para a
Carreira de Magistério Superior, abaixo discriminado:

Unidade: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Departamento: Psicologia
Área de Conhecimento: Psicanálise
Edital: nº 298, de 09/04/2015, publicado no DOU de

10/04/2015.
Vagas: 01 (uma)
Classe: A
Denominação: Professor Adjunto A
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Classificação:
1º lugar: Gilson de Paulo Moreira Iannini
Data de Homologação Interna: 23/11/2015

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 329, DE 17 DE JUNHO DE 2016

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, resolve PRORROGAR, a
partir de 08/07/2016, pelo período de 06 (seis) meses, o prazo de
validade do Concurso Público para provimento de cargo na classe de
PROFESSOR SUBSTITUTO da Faculdade de Letras:

- Área de Conhecimento: Letras ou áreas afins. Edital nº
581/2015, de 14/10/2015, publicado no DOU de 15/10/2015, Seção
03, página 74; homologado pelo Edital nº 8/2016, de 05/01/2016,
publicado no DOU de 08/01/2016, Seção 3, página 56.

- Área de Conhecimento: Língua Espanhola. Edital nº
569/2015, de 14/10/2015, publicado no DOU de 15/10/2015, Seção
03, página 73; homologado pelo Edital nº 9/2016, de 05/01/2016,
publicado no DOU de 08/01/2016, Seção 3, página 56.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 330, DE 17 DE JUNHO DE 2016

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), conta-
do(s) a partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições
de candidatos ao(s) processo(s) seletivo(s) para preenchimento de
vaga(s) de PROFESSOR SUBSTITUTO, a ser(em) lotado(s) nesta
Universidade, de acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Escola de Educação Física, Fisioterapia e Te-
rapia Ocupacional. DEPARTAMENTO: Esportes. VAGA(S): 01
(uma). ÁREA DE CONHECIMENTO: Esportes Aquáticos. TITU-
LAÇÃO: Graduação em Educação Física. PRAZO DE INSCRIÇÃO:
10 (dez) dias a partir da data de publicação deste Edital. DATA DA
SELEÇÃO: no primeiro dia útil após o encerramento das inscrições.
FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae" e entrevista.

PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 6 (seis) meses, contados
a partir do dia subsequente à publicação do Edital de Homologação
do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a cri-
tério do órgão interessado no certame.

1. As inscrições serão feitas na(s) Secretaria(s) do(s) De-
partamento(s) a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 08:00 às
12:00 e de 14:00 às 16:00, nos dias úteis, pelo interessado ou por
procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos: I) Carteira de Identidade ou outro documento
que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado; se estrangeiro,
deverá comprovar ser portador do visto pertinente (original e cópia);
II) CPF (original e cópia); III) prova de quitação com a justiça
eleitoral e prova de quitação com o serviço militar, quando couber;
IV) declaração de que está apto a comprovar a titulação exigida no
ato da assinatura do contrato; V) três exemplares do "curriculum
vitae", abrangendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de
cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em ins-
tituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por univer-
sidade pública); b) experiência docente; c) experiência científica, téc-
nica ou artística; d) experiência em administração acadêmica; e) pu-
blicações; f) distinção obtida em reconhecimento de atividade in-
telectual relevante; VI) documentos comprobatórios do "curriculum
vitae" apresentados em via única; VII) declaração de não possuir
participação em gerência ou administração de empresa privada ou de
sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acio-
nista, cotista ou comanditário, segundo o inciso X do art. 117 da Lei
nº 8.112/1990.

1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso
público com cédula de identidade com visto temporário, entretanto,
por ocasião da contratação, será exigida a cédula de identidade com
visto permanente ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de
validade compatível. Neste caso, deverá ser exigida no prazo de 30
(trinta) dias a partir da contratação do candidato, a apresentação do
protocolo do pedido de transformação do visto temporário em per-
manente, sob pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do concurso público. A permanência do
estrangeiro no quadro docente da Universidade fica condicionada à
apresentação de Cédula de Identidade com visto permanente.

2. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:

2.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo con-
siderado para esse fim a data de realização das provas;

2.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais
atribuídas pelos Examinadores;

2.3. tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos
Examinadores em cada item, observado o disposto no artigo 42 da
Resolução Complementar nº 02/2013;

2.4. tiver a maior idade;
2.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá

por sorteio, a ser realizado publicamente durante a sessão de apuração
final do resultado do Concurso.

3. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Pa-
recer Final da Comissão Examinadora.

4. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser con-
tratados como professor substituto servidores da administração direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de
magistério de que trata a Lei nº 12.772/2012, observada a com-
patibilidade de horários e de cargos.

4.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei nº 8.745/1993 poderão ser novamente contratados,
desde que já tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do en-
cerramento do contrato anterior.

5. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s)
seletivo(s) constante(s) deste edital, em regime de 40 (quarenta) horas
semanais, segundo a Lei n° 8.745/1993.

6. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto por-
tador do título de Graduação será de R$ 2.814,01 (dois mil, oi-
tocentos e quatorze reais e um centavo). Caso o candidato aprovado
possua título de Especialista, a remuneração será de R$ 3.184,73 (três
mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos); título de
Mestre, será de R$ 3.799,70 (três mil, setecentos e noventa e nove
reais e setenta centavos) e título de Doutor, será de R$ 5.143,41
(cinco mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e um centavos).

7. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário, naquilo que
couber; dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes; da Lei nº 8.745/1993 e da Orientação Nor-
mativa No- 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compro-
misso tácito por parte do candidato de aceitar as condições esta-
belecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos
atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

FACULDADE DE MEDICINA

EDITAL DE 17 DE JUNHO DE 2016
ADIAMENTO DO EDITAL DE SELEÇÃO - 2016

A Coordenadora do Mestrado Profissional em Promoção
de Saúde e Prevenção da Violência COMUNICA o adiamento
das seguintes datas previstas no edital de seleção publicado no
Diário Oficial da União, em 05/04/2016: (i) divulgação do
resultado final: para 24/06/2016, até as 17 horas; (ii) cadastro
prévio: período de 28 a 30/06/2016; (iii) apresentação de do-
cumentação pendente (diploma do curso de graduação e Re-

gistro Nacional de Estrangeiro): até 30/06/2016; (iv) envio da
documentação dos aprovados e classificados ao DRCA: até
01/07/2016.

ELZA MACHADO DE MELO

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 63/2015 UASG 153261

Processo: 23072020658/15-84 . Objeto: Aquisição de órteses, pró-
teses e materiais especiais do CCI (Anestesia, Cardíaca e Vascular),
para o HC-UFMG. Total de Itens Licitados: 00109. Edital:
20/06/2016 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Alfredo Balena, 110 -

Santa Efigenia BELO HORIZONTE - MG ou www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/edital/153261-05-63-2015. Entrega das Propos-
tas: a partir de 20/06/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 30/06/2016 às 10h00 n site www.compras-
net.gov.br. Informações Gerais: OBRIGATORIAMENTE, o Editale
seus anexos deverão ser retirados no sitio Comprasnet, a fim de
garantir ao licitante, o pleno conhecimento da descrição detalhada do
objeto licitado, de acordo com o Termo de Referência (ANEXO 02
DO EDITAL).

DIOVANIO DA SILVA REIS
Pregoeiro

(SIDEC - 17/06/2016) 153261-15229-2016NE809719

AVISOS DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 66/2015

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 09/06/2016 . Objeto: Fornecimento parcelado de
medicamentos manipulados para o HC-UFMG/EBSERH.

LUCIANA MARA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS
Pregoeira

(SIDEC - 17/06/2016) 153261-15229-2016NE809719

PREGÃO ELETRÔNICO No- 93/2015

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 08/06/2016 . Objeto: Aquisição parcelada de
material de órtese e prótese (sutura mecânica, grampeadores cirúr-
gicos, cargas e materiais para buco maxilo), para o HC/UFMG.

DIOVANIO DA SILVA REIS
Pregoeiro

(SIDEC - 17/06/2016) 153261-15229-2016NE809719

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 2/2016 UASG 153296

Processo: 23072011016201675 . Objeto: Constitui objeto desta li-
citação a implantação do Registro de Preços e sua posterior im-
plementação para aquisição parcelada de materiais Predial e Urbana,
destinados a Divisão de Manutenção Predial, do Instituto de Ciências
Agrárias da UFMG conforme quantitativos e especificações discri-
minados no Anexo I (Especificação do Objeto). Total de Itens Li-
citados: 00139. Edital: 20/06/2016 de 08h00 às 11h00 e de 14h às
16h00. Endereço: Av. Univertaria, 1.000-bairro Universitario - Cx
Postal 135 Universitário - MONTES CLAROS - MG ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/153296-05-2-2016. Entrega das Pro-
postas: a partir de 20/06/2016 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 30/06/2016 às 09h00 n site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de divergên-
cias dedescrição considerar especificações conforme Anexo I do Edi-
tal. O edital estará disponível no site www.comprasnet.gov.br.

LEONARDO DAVID TUFFI SANTOS
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 17/06/2016) 153296-15229-2016NE800048

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- 3/2015

O objeto da presente licitação é a Concessão onerosa de uso de
espaço físico destinado a implantação e exploração de serviços de Lan-
chonete, com área total de 130,07m², no Campus Reitor Edgard Santos,
da Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB, situada na Estrada
para o Barrocão, S/N, no Município de Barreiras, Estado da Bahia, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos. Local e horário de recebimento das propostas: 09:00h, do dia
20/07/2016, na Sala de Reunião, Rua Professor José Seabra de Lemos,
316, Recanto dos Pássaros. Barreiras - Bahia. Edital disponível para
download na página de Licitações da UFOB: http://www.ufob.edu.br/in-
dex.php/licitacoes-ufob. Tel.: (77) 3614-3524.

AIRAN AIRES ANDRADE
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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