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UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES
E LOGÍSTICA

DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Ata de Registro de Preços- Pregão Eletrônico SRP n.º
73/2017. Processo n.º 23090.039764/2017-85. Objeto: Registro de
Preços para contratação de empresas especializadas visando ao
fornecimento de carteira escolar com prancheta universitária para
atender às necessidades da Universidade Federal de Lavras.
Fundamentação Legal: Decreto n.º 7.892/13. Vigência: de 28/02/2018
a 27/02/2019. Data de Assinatura: 28/02/2018. Partes: Universidade
Federal de Lavras, CNPJ n.º 22.078.679/0001-74, por JOÃO
CHRYSÓSTOMO DE RESENDE JUNIOR com o seguinte: Ata 1 -
MINAS FLEX COMERCIO E INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA,
CNPJ 04.834.104/0001-52, por VINÍCIUS FITZNER DA SILVA,
Itens/Valor unit. R$: 1/253,00 e 2/253,00.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Registro de Preços, Objeto: Atas de Registro
de Preços - Pregão Eletrônico SRP n.º 61/2017. Processo n.º
23090.033058/2017-20. Objeto: Registro de Preços para contratação
dos serviços de tradução e de versão de textos e documentos, para
atender às necessidades da Universidade Federal de Lavras.
Fundamentação Legal: Decreto n.º 7.892/13. Onde se lê: "Vigência:
de 20/10/2017 a 19/10/2017", leia-se: "Vigência: 20/10/2017 a
19/10/2018".

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EDITAL Nº 95, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Reitora, em exercício, da Universidade Federal de Minas
Gerais torna público que, consoante o(s) prazo(s) abaixo
especificado(s), contado(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 Belas Artes. DEPARTAMENTO:
Fotografia, Teatro e Cinema. VAGA(S): 02 (duas). ÁREA DE
CONHECIMENTO: Domínio de Animação Digital 3D e 2D em
Software Livre, com abrangência em Pré-Visualização (storyboard,
animatic, layout e scene planning), Composição de Imagens, Edição e
Pós-Produção para Animação. TITULAÇÃO: Graduação em Cinema
de Animação e Artes Digitais (CAAD) ou Cinema de Animação ou
Cinema ou Cinema e Audiovisual ou Artes Gráficas ou Artes Visuais
ou Comunicação ou Comunicação Social ou Design ou Design
Gráfico ou Ciência da Computação. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10
(dez) dias a partir da data de publicação deste Edital. DATA DA
SELEÇÃO: na primeira segunda-feira após o encerramento das
inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae",
análise de Portfólio: exigido um arquivo demo reel - vídeo e um
arquivo pdf - imagens (eliminatória) e prova didática. 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 critério do órgão
interessado no certame.

UNIDADE: Escola de Educação Física, Fisioterapia e
Terapia Ocupacional. DEPARTAMENTO: Fisioterapia. VAGA(S): 01
(uma). ÁREA DE CONHECIMENTO: Saúde Pública, Metodologia
da Pesquisa Científica, Ética e Deontologia e Ensino Clínico.
TITULAÇÃO: Bacharelado em Fisioterapia e Doutorado na área da
Saúde ou afins. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias a partir da
data de publicação deste Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 20 (vinte)
dias úteis 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 critério do órgão
interessado no certame.

UNIDADE: Instituto de Geociências. DEPARTAMENTO:
Cartografia. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CONHECIMENTO:
Topografia e Cartografia. TITULAÇÃO: Graduação ou Mestrado ou
Doutorado em Engenharia Civil ou Engenharia de Agrimensura ou
Engenharia Cartográfica ou Engenharia Florestal ou Engenharia de
Minas ou Arquitetura ou Geologia ou áreas afins. PRAZO DE
INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias a partir da data de publicação deste
Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 07 (sete) dias úteis 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 critério do órgão interessado no
certame.

1. As inscrições serão feitas na(s) Secretaria(s) do(s)
Departamento(s) a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 09:00
às 11:30 e de 13:30 às 16:00 (Departamento de Fotografia, Teatro e
Cinema), no horário de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 16:00

(Departamento de Fisioterapia) e no horário de 09:00 às 11:00 e de
14:00 às 16:00 (Departamento de Cartografia), 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
instituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por
universidade pública); b) experiência docente; c) experiência
científica, técnica ou artística; d) experiência em administração
acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida em reconhecimento de
atividade intelectual 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 acionista, 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
permanente, 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,
conforme estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo
considerado 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
Parecer Final da Comissão Examinadora.

4. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser
contratados 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 compatibilidade 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
encerramento 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
portador do título de Graduação será de R$ 3.121,76 (três mil cento
e vinte e um reais e setenta e seis centavos). Caso o candidato
aprovado possua título de Especialista, a remuneração será de R$
3.552,08 (três mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oito
centavos); título de Mestre, será de R$ 4.241,05 (quatro mil duzentos
e quarenta e um reais e cinco centavos) e título de Doutor, será de R$
5.742,14 (cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e quatorze
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
Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o
compromisso tácito por parte do candidato de aceitar as condições
estabelecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos
aludidos atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 96, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Reitora em exercício da Universidade Federal de Minas
Gerais, em cumprimento ao disposto no art. 16, do Decreto nº
6.944, de 21/08/2009, divulga a homologação do resultado final do
processo seletivo para o cargo de Professor Substituto do Grupo
de Magistério Superior, abaixo discriminado:

Unidade: Escola de Enfermagem
Departamento: Enfermagem Aplicada
Área de Conhecimento: Enfermagem
Edital: nº 713, de 29/12/2017, publicado no DOU de

02/01/2018

Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Classificação:
1º lugar: Alisson Rubson Alves
2º lugar: Camila Souza de Almeida
3º lugar: Juliana Lemos Rabelo
4º lugar: Samuel Barroso Rodrigues
Data de Homologação Interna: 15/02/2018

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2018 - UASG 153254

Nº Processo: 23072048231201711.
PREGÃO SISPP Nº 23/2017. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado:
08624977000191. Contratado : TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA -
.Objeto: Prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final
de resíduos de serviços de saúde. Fundamento Legal: Lei 8666/93,
10520/02 . Vigência: 19/02/2018 a 19/02/2019. Valor Total:
R$184.800,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800293. Data de
Assinatura: 08/02/2018.

(SICON - 27/02/2018) 153254-15228-2017NE800262

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Proc. 23072.040491/2011-44 - 9º T. A. ao Convênio nº
181/11-00, firmado entre a Universidade Federal de Minas Gerais -
UFMG, CNPJ/MF nº 17.217.985/0001-04 e o Município de Salto da
Divisa CNPJ nº18.347.401/0001-88. Objeto: Visa a prorrogação da
vigência e acréscimo de valores. Valor do Termo Aditivo:
R$34.096,00. Início da vigência do Termo Aditivo: 01/02/2018. Fim
de Vigência do Termo Aditivo: 01/02/2019. Nome e cargos dos
signatários: Profª Andréa Clemente Palmier - Coordenadora da
Disciplina Estágio Supervisionado em Odontologia, Prof. Henrique
Pretti - Diretor da Faculdade de Odontologia da UFMG, Sr. Oximane
Peixoto Bomfim - Prefeito Municipal de Salto da Divisa, Diego
Moreira da Silva - Secretário Municipal de Saúde do Município de
Saldo da Divisa. Data da Assinatura: 01/02/2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 1/2018 - UASG 158515

Nº Processo: 23204001362201864 . Objeto: Contratação
emergencial de serviços de agenciamento de viagens para voos
regulares domésticos, conforme especificações do projeto básico.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º,
Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Contratação embasada no atendimento do Parecer Jurídico n.
014/2018/PF-UFOPA/PGF/AGU, de 20 de fevereiro de 2018.
Declaração de Dispensa em 22/02/2018. GEANY CLEIDE
CARVALHO MARTINS. Pró-reitora de Administração. Ratificação
em 26/02/2018. RAIMUNDA NONATA MONTEIRO. Reitora.
Valor Global: R$ 313.989,00. CNPJ CONTRATADA :
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES
LT D A .

(SIDEC - 27/02/2018) 158515-26441-2018NE801062

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 2/2018 - UASG 158515

Número do Contrato: 6/2017.
Nº Processo: 23204009699201658.
PREGÃO SRP Nº 45/2016. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE DO -PARA. CNPJ Contratado:
03765290000152. Contratado : SERVICE ITORORO EIRELI -
.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato n°
006/2017, conforme CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA e
Revisão de Preços para manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. Fundamento Legal: Autorização da
autoridade competente (fl. 1541) e amparo legal no Art. 57, inciso
II e Art. 65, § 5°, ambos da Lei 8.666/93 .Vigência: 18/02/2018
a 17/02/2019. Valor Total: R$1.973.239,30. Fonte: 8100000000 -
2018NE800063. Data de Assinatura: 16/02/2018.

(SICON - 27/02/2018) 158515-26441-2017NE801062
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