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4.2 No caso de os diplomas terem sido obtidos em Ins-
tituições estrangeiras, os mesmos deverão estar revalidados, de acordo
com a legislação brasileira.

4.3 Será indeferida a inscrição do candidato que não sa-
tisfizer as condições exigidas neste Edital, cuja análise é de res-
ponsabilidade do chefe de departamento. Após o término das ins-
crições, o resultado do deferimento/indeferimento será publicado, por
afixação, na Secretaria da Unidade Acadêmica.

4.4 Não será cobrada taxa de inscrição.
5 As datas, horários e locais das provas serão informados na

secretaria da respectiva Unidade Acadêmica, no ato da inscrição.
6 A remuneração do professor contratado será paga em par-

cela única composta por: Vencimento Básico (VB) e Retribuição por
Titulação (RT). O Professor Substituto/Temporário somente fará jus
ao pagamento da RT conforme titulação estabelecida no presente
Edital, sendo vedada qualquer alteração posterior.

7 As seleções serão feitas por bancas designadas pelos De-
partamentos e será selecionado para contratação temporária de ex-
cepcional interesse público, como Professor Substituto/Temporário,
por prazo certo e determinado, aquele que obtiver maior média, não
sendo considerados os que obtiverem nota inferior a 7 (sete) na prova
Escrita e/ou Didática, quando houver.

7.1 Demais regras que disciplinam o processo seletivo sim-
plificado encontram-se na Resolução 22/1998 - CEPE.

8 Poderão ser contratados como Professor Substituto/Tem-
porário os servidores da Administração direta ou indireta da União,
bem como empregados ou servidores de suas subsidiárias e con-
troladas, desde que comprovada compatibilidade de horário, exce-
tuando-se ocupantes de cargo efetivo, integrantes da carreira de ma-
gistério de que trata a Lei no- 7.596, de 10 de abril de 1987.

9 A contratação dos candidatos aprovados vincula-se ao li-
mite de vagas disponibilizadas no presente Edital. Os candidatos
aprovados terão direito somente à observância da ordem de sua clas-
sificação, de acordo com a Portaria de Homologação.

10 Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei no- 8.745/93 poderão ser novamente contratados,
desde que já tenha decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encer-
ramento do contrato anterior em qualquer área do território nacio-
nal.

11 O período de validade deste Processo Seletivo será de 1
(um) ano e não será prorrogado.

12 Observados os Princípios da Economicidade e da Ra-
zoabilidade, facultar-se-á à UFJF, após o preenchimento das vagas
dispostas no presente Edital e diante da eventual necessidade de
provimento de novos quantitativos de vagas, contratar candidatos
aprovados em Regime de Trabalho diverso do especificado em cada
Seleção.

13 É de inteira responsabilidade do candidato manter-se in-
formado das legislações que regem esta seleção, as quais estão dis-
ponibilizadas em (http://www.ufjf.br/prorh/legislacao/)

13.1 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, dos quais não poderá ser
alegado desconhecimento.

JACKELINE FERNANDES FAYER

ANEXO

Seleções no- 85 a 87
FACULDADE DE DIREITO (Secretaria: Telefone: (32)

2102-3501/3507)
Seleção 85: Depto. de Direito Privado - Processo no-

23071.014563/2012-99
No- Vaga(s): 01(uma) Regime de Trabalho: 40 horas sema-

nais
a) ÁREA DE CONHECIMENTO BÁSICO: Direito Civil
b) PROVAS: Escrita, Didática, Títulos e Entrevista.
c) TITULAÇÃO EXIGIDA: Bacharel em Direito.
d) REMUNERAÇÃO: R$ 2.130,33
INSTITUTO DE ARTES E DESIGN (Secretaria: Telefone:

(32) 2102-3350)
Seleção 86: Depto. de Artes e Design - Processo no-

23071.014620/2012-30
No- Vaga(s): 01(uma) Regime de Trabalho: 20 horas sema-

nais
a) ÁREA DE CONHECIMENTO BÁSICO: Desenho geo-

métrico e metodologia de pesquisa em Artes e Design.
b) PROVAS: Títulos e Entrevista.
c) TITULAÇÃO EXIGIDA: Graduação em Educação Ar-

tística, ou Artes, ou Design.
d) REMUNERAÇÃO: R$ 2.130,33
Seleção 87: Depto. de Música - Processo no-

23071.014253/2012-74
No- Vaga(s): 01(uma) Regime de Trabalho: 40 horas sema-

nais
a) ÁREA DE CONHECIMENTO BÁSICO: Canto - Prática

de Conjunto.
b) PROVAS: Didática, Prática, Títulos e Entrevista.
c) TITULAÇÃO EXIGIDA: Graduação em qualquer área

com mestrado na área de avaliação da CAPES: Artes/Música.
d) REMUNERAÇÃO: R$ 3.016,52

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 130/2012 - UASG 153032

No- Processo: 23090002757201213 . Objeto: Aquisição de medica-
mento veterinário e hospitalar. Total de Itens Licitados: 00134 . Edi-
tal: 16/11/2012 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço:
Campus Universitário Cx. Postal 3037 - LAVRAS - MG . Entrega das

Propostas: a partir de 16/11/2012 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 28/11/2012 às 08h30 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

(SIDEC - 14/11/2012) 153032-15251-2012NE800100

TOMADA DE PREÇOS No- 21/2012 - UASG 153032

No- Processo: 23090003145201248 . Objeto: Contratação de empresa
especializada para Construção do prédio do Laboratório de Cultura de
Tecidos de Plantas do Departamento de Agricultura, dentro do Cam-
pus da Universidade Federal de Lavras - UFLA, com área total de
300m , conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Pro-
jeto Básico, e demais especificações constantes no Anexo II do Edi-
tal. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 16/11/2012 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h30 . Endereço: Campus Universitario - La-
vras/mg - Cx. Postal 3037 LAVRAS - MG . Entrega das Propostas:
03/12/2012 às 08h30

LIDIANE FATIMA EVANGELISTA
Diretora

(SIDEC - 14/11/2012) 153032-15251-2012NE800100

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EDITAL No- 758, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante os prazos abaixo especificados, contados a
partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições de
candidatos ao processo seletivo para preenchimento de vagas de
PROFESSOR SUBSTITUTO, a serem lotados nesta Universidade, de
acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Escola de Educação Física, Fisioterapia e Te-
rapia Ocupacional. Departamento de Esportes: 01 (uma) vaga. Área
de conhecimento: Esporte Coletivo e Saúde. Pré-Requisito: Gradua-
ção em Educação Física. Forma de seleção: análise de curriculum
vitae e entrevista. Data da seleção: primeiro dia útil após o en-
cerramento das inscrições. Prazo de inscrição: 10 (dez) dias a partir
da data de publicação deste Edital. Prazo de validade do concurso: 06
(seis) meses prorrogáveis uma única vez por igual período.

1.0. As inscrições serão feitas na Secretaria do Departamento
a que se destina a vaga, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00
às 12:00 e de 13:00 às 17:00, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar có-
pias dos 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; II) a)
prova de quitação com a justiça eleitoral e prova de quitação com o
serviço militar, quando couber; III) declaração de que está apto a
comprovar a titulação exigida no ato da assinatura do contrato; IV)
uma relação de títulos e três exemplares do curriculum vitae, abran-
gendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de cursos de
especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em instituição es-
trangeira, será suficiente a comprovação de seu reconhecimento ou
revalidação por universidade pública); b) experiência docente; c) ex-
periência científica, técnica ou artística; d) experiência em admi-
nistração acadêmica; e) publicações; f) distinção obtida em reco-
nhecimento de atividade intelectual relevante; V) declaração de que
não possui participação em gerência ou administração de empresa
privada ou de sociedade civil, ou, ainda, exercer o comércio, exceto
na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, segundo o inciso
X do art. 117 da Lei no- 8 . 11 2 / 1 9 9 0 .

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, "item V", com
prazo de validade compatível. Neste caso, deverá ser exigida do
docente, no prazo de 30 dias, a partir da contratação do candidato, a
apresentação do protocolo do pedido de transformação do visto tem-
porário em permanente, sob pena de ser declarada a insubsistência da
inscrição e de todos os atos decorrentes do concurso público, bem
como fica dispensado da exigência contida no subitem 1.1.a. A per-
manência do estrangeiro no quadro docente da Universidade fica
condicionada à apresentação de Cédula de Identidade com visto per-
manente.

2.0. Cada processo seletivo compreenderá o julgamento de
títulos e a realização de provas, conforme acima especificado.

3.0. Na hipótese de ocorrer empate de notas, como critérios
de desempate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

3.1.Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece a Lei 10.741/03 (Lei do Idoso), sendo considerado
para esse fim, a data de realização das provas;

3.2. Tiver a maior média aritmética simples das notas finais
atribuídas pelos Examinadores;

3.3. Tiver a maior média aritmética das notas atribuídas
pelos Examinadores em cada prova, observando o disposto no artigo
45 da Resolução no- 02/2010;

3.4. Tiver a maior idade;
3.5. Permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá

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

3.6. Após a promulgação do resultado, será elaborado o
Parecer Final da Comissão Examinadora.

4.0.Conforme dispõe a Lei no- 8.745/93, poderão ser con-
tratados como professor substituto servidores da administração direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Município, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de

magistério de que trata a Lei 7.596, de 10 de abril de 1987 (incluído
pela Lei 11.123, de 2005), observada a compatibilidade de horários e
de cargos.

4.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei 8745/93 poderão ser novamente contratados, desde
que já tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encerramento
do contrato anterior.

5.0. A admissão far-se-á no limite das vagas de cada pro-
cesso seletivo constante deste edital, em regime de 40 horas se-
manais, segundo a Lei N° 8745 de 09.12.93.

6.0. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto
será de R$ 2.215,54 (dois mil duzentos e quinze reais e cinquenta e
quatro centavos).

7.0. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital, da Resolução 15/91 do Conselho Universitário, naquilo que
couber, dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes e da Lei 8.745/93 e cópia da Orientação
Normativa No- 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o com-
promisso tácito por parte do candidato de aceitar as condições es-
tabelecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos alu-
didos atos, dos quais não poderá ser alegado desconhecimento.

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL No- 759, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
FINAL DO CONCURSO PÚBLICO

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 o
cargo de Professor do Grupo de Magistério Superior, abaixo dis-
criminado:

Unidade: Escola de Belas Artes
Departamento: Fotografia, Teatro e Cinema
Área de Conhecimento: Artes
Edital no- .: 733 de 24/11/2011, publicado no DOU de

25/11/2011; retificado pelo Edital no- . 793 de 21/12/2011, publicado
no DOU de 23/12/2012.

Vagas: 02 (duas)
Classe: Professor Titular
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Classificação:
1º lugar: Fernando Antônio Mencarelli
2º lugar: Mariana de Lima e Muniz
Data de Homologação Interna: 13/08/2012

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO No- 7/2012 - UASG 153255

No- Processo: 23072022359201231 . Objeto: Assinatura ADV- Ad-
vocacia Dinâmica (Jan e Dez/2013), de interesse da UFMG. Total de
Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei
no- 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Trata-se de publicação ex-
clusiva da contratada. Declaração de Inexigibilidade em 14/11/2012 .
PATRICIA FALCO DE CARVALHO . Funcionária do Dfda da Bu .
Ratificação em 14/11/2012 . MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA
DA COSTA . Diretora da Biblioteca Universitária . Valor Global: R$
2.594,28 . CNPJ CONTRATADA : 15.165.950/0001-43 ATUALI-
ZAC AO PROFISSIONAL CONTABIL E JURIDICA LTDA.

(SIDEC - 14/11/2012) 153255-15229-2012NE800029

ESCOLA DE ENGENHARIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO No- 2/2012 - UASG 153280

No- Processo: 23072028357201256 . Objeto: Aquisição de peças para
Cromatógrafo, marca DIONEX. Total de Itens Licitados: 00004 .
Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei no- 8.666 de 21/06/1993.
. Justificativa: Aquisição de materiais com fornecedor Exclusivo. De-
claração de Inexigibilidade em 14/11/2012 . GABRIELA PAULA
ARAUJO PACHECO . Compradora e Pregoeira . Ratificação em
14/11/2012 . BENJAMIM RODRIGUES DE MENEZES . Ordenador
de Despesa . Valor Global: R$ 44.086,90 . CNPJ CONTRATADA :
07.868.948/0001-02 DIONEX BR ASIL INSTRUMENTOS CIEN-
TIFICOS LTDA..

(SIDEC - 14/11/2012) 153280-15229-2012NE800306

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO No- 57/2012 - UASG 153285

No- Processo: 23072038182201295 . Objeto: Contratação da Fundep
para dar apoio ao projeto: "Educação Infantil, Infâncias e Arte".
Coordenadora: Ana Cristina Carvalho Pereira Total de Itens Lici-
tados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei no-

8.666 de 21/06/1993, combinado com o art. 1º da Lei no- 8.958/94. .
Justificativa: Art. 24º, Inciso XIII da Lei no- 8.666 de 21/06/1993,
combinado com o art. 1º da Lei no- 8.958/94. Declaração de Dispensa
em 13/11/2012 . ALDIMAR GUILHERME GOMES DE ASSIS .


		ouvidoria@in.gov.br
	2012-11-16T06:01:45-0200
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




