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2 Das Vagas
2.1 As vagas disponíveis estão distribuídas de acordo com o quadro abaixo:

Área de Conheci-
mento

Subárea de Conhecimen-
to

Titulação Mínima C a rg a
Horária

Va -
gas

Arquitetura e Urba-
nismo

Projeto de Arquitetura e
Urbanismo com ênfase
em Meios de Expressão

e Representação

Graduação em Arquitetura e Urbanis-
mo e Mestrado em Arquitetura e Ur-

banismo ou áreas a fins ou Doutorado
em Arquitetura e Urbanismo ou áreas

a fins.

40 h/
sema-
nais

01

3 Da Avaliação
3.1 A avaliação se dará pela análise do currículo do candidato, sendo atribuída uma pontuação

para cada item devidamente comprovado, conforme os quadros a seguir:

Item Avaliado Pontos Pontuação
Máxima

Doutorado na área de conhecimento 4,0 4,0
Doutorado em áreas afins 3,5 4,0
Mestrado na área de conhecimento 3,0 4,0
Mestrado em áreas afins 2,5 4,0
Livro na área de conhecimento, publicado por editora com conselho
editorial

0,5 3,0

Capítulo de livro na área de conhecimento, publicado por editora com
conselho editorial

0,25 3,0

Artigo em periódico indexado na área de conhecimento 0,5 3,0
Artigo em periódico indexado em áreas afins 0,25 3,0
Disciplina lecionada na área de conhecimento 0,5 a cada 60h

ou proporção
3,0

Total Máximo 10,0

3.2 Não serão pontuados itens sem a devida comprovação, bem como aqueles que não aten-
derem ao disposto nos subitens 1.4.2 e 1.4.3.

3.3 Será desclassificado o candidato que obtiver menos de 6,0 (seis) pontos na avaliação.
3.4 Serão considerados os seguintes critérios para desempate, nesta ordem:
a) Maior idade, no caso de o(a) candidato(a) possuir 60 anos ou mais, conforme Art. 27,

parágrafo único, da Lei Nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
b) Maior titulação.
c) Maior tempo dedicado à docência no ensino superior.
d) Maior idade.
4 Dos Recursos
4.1 Os candidatos poderão interpor recursos do resultado das inscrições e do resultado final,

conforme o cronograma do Anexo.
4.2 Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e apresentados em formulário pa-

drão, conforme disponibilizado no endereço unila.edu.br/concursos, não sendo admitidos recursos que
não apontem as irregularidades e os fundamentos da nulidade arguida.

4.3 Os recursos serão julgados e seu resultado será publicado no endereço unila.edu.br/con-
cursos.

5 Da contratação
5.1 A contratação se dará nos termos da Lei nº 8.745/1993, por período determinado, com prazo

inicial de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, a critério da administração.
5.2 De acordo com a Orientação Normativa SRH/MP Nº 5 de 28 de outubro de 2009, assim

como a Nota Técnica Nº 487/2009/COGES/DENOP/SRH/MP art. 5º, o professor substituto será re-
munerado em valor equivalente ao padrão inicial da classe em que se encontre o servidor substituído.

5.2.1 A remuneração mensal será:
I - Com mestrado, R$ 3.799,70 (três mil setecentos e setenta e nove reais e setenta cen-

tavos).
II - Com doutorado, R$ 5.143,41 (cinco mil cento e quarenta e três reais e quarenta e um
centavos).
5.2.2 O contratado receberá auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e

cinquenta e oito reais).
5.3 Após a homologação do resultado final, a UNILA entrará em contato com o candidato

aprovado, pelo e-mail informado na ficha de inscrição, seguindo rigorosamente a ordem de clas-
sificação.

5.4 Candidatos que exerceram a função de Professor Substituto ou Visitante, nos termos da Lei
nº 8.745/1993, não poderão ser contratados antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do en-
cerramento de seu último contrato.

5.5 O candidato convocado terá até 2 (dois) dias consecutivos para confirmar o aceite da
vaga.

5.5.1 Após a confirmação, o candidato terá 5 (cinco) dias consecutivos para entregar 1 (uma)
cópia simples e apresentar os originais dos documentos necessários à contratação, conforme discri-
minados abaixo:

I. Documento Oficial de Identidade válido no Brasil.
II. Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF.
III. Comprovante de situação cadastral regular no Cadastro de Pessoa Física - CPF.
IV. Certidão de nascimento ou casamento.
V. Cartão PIS/PASEP.
VI. Título Eleitoral (dispensável para estrangeiros).
VII. Comprovante de quitação das obrigações Eleitorais e Militares (dispensável para es-

trangeiros).
VIII. Diplomas das titulações exigidas no quadro do subitem 2.1.
IX. Visto Temporário V ou Visto Permanente, apenas para candidatos estrangeiros.
6 Das Disposições Finais
6.1 A contratação dos aprovados dentro do número de vagas obedecerá rigorosamente a ordem

de classificação.
6.2 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 1 (um) ano, contado a partir

da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União.
6.3 Os candidatos poderão enviar suas dúvidas ao endereço concursos@unila. e d u . b r.
6.4 O cronograma do Processo Seletivo Simplificado consta no Anexo deste edital, podendo ser

alterado.
6.4.1 Em caso de alteração de datas, um novo cronograma será divulgado no endereço ele-

trônico unila.edu.br/concursos.
6.5 Ao realizar a inscrição, o candidato estará ciente dos termos deste edital e de que aceita suas

normas e condições, dos quais não poderá alegar desconhecimento.
6.6 Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre os requisitos esta-

belecidos pela legislação em vigor e pelo presente edital, sob pena de perder o direito à vaga.
6.7 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações referentes ao

Processo Seletivo Simplificado, pelo endereço unila.edu.br/concursos e pelo Diário Oficial da União.
6.8 A UNILA não se responsabiliza por problemas técnicos que impossibilitem a inscrição.
6.9 Casos não previstos neste edital serão avaliados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da

UNILA.

JAIR JEREMIAS JUNIOR

ANEXO

Cronograma Previsto do Processo Seletivo Simplificado
Período de inscrições 22 de agosto a 04 de setembro de

2016
Divulgação do resultado das inscrições 06 de setembro de 2016
Recursos das inscrições 08 e 09 de setembro de 2016
Homologação das inscrições 12 de setembro de 2016
Divulgação do resultado final 21 de setembro de 2016
Recursos do resultado final 22 e 23 de setembro de 2016
Homologação do resultado final 05 de outubro de 2016

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2016

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 09/12/2015 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Aquisição de mobiliários para os laboratórios de ensino, pesquisa e
extensão, para atendimento das demandas da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana - UNILA. Total de Itens Licitados:
00023 Novo Edital: 22/08/2016 das 08h00 às 12h00 e d14h00 às
17h59. Endereço: Avenida Silvio Américo Sasdelli 1842 Vila a - FOZ
DO IGUACU - PR. Entrega das Propostas: a partir de 22/08/2016 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
12/09/2016, às 09h01 no site www.comprasnet.gov.br.

EDSON CARLOS THOMAS
Pró-reitor de Administração, Gestão

e Infraestrutura

(SIDEC - 19/08/2016) 158658-26267-2016NE800153

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 22/2016 - UASG 158658

Nº Processo: 23422003988201598 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material de expediente e diversos. Total de Itens Li-
citados: 00059. Edital: 22/08/2016 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h59. Endereço: Avenida Silvio Américo Sasdelli 1842 Vila a - FOZ
DO IGUACU - PR ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/158658-05-22-2016. Entrega das Propostas: a partir de 22/08/2016
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
05/09/2016 às 09h01 n site www.comprasnet.gov.br.

EDSON CARLOS THOMAS
Pró-reitor de Administração, Gestão e

Infraestrutura

(SIDEC - 19/08/2016) 158658-26267-2016NE800153

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2016 - UASG 153032

Número do Contrato: 53/2015.
Nº Processo: 23090011564201687.
TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2014. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE LAVRAS -CNPJ Contratado: 41699364000199. Con-
tratado : CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA -Objeto:
Prorrogação do prazo de execução da obra; prorrogação do prazo de
vigência contratual; majoração do valor contratual. Fundamento Le-
gal: Lei 8666/93 e nas demais legislações pertinentes à matéria.
Vigência: 18/07/2016 a 16/10/2016. Valor Total: R$162.189,68. Fon-
te: 112000000 - 2015NE801282. Data de Assinatura: 18/07/2016.

(SICON - 19/08/2016) 153032-15251-2016NE800126

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 57/2016 - UASG 153032

Nº Processo: 23090014969201677 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada com vistas à prestação dos serviços
gráficos de impressão de diplomas, pastas, formulários e sacolas de
papel para atender às necessidades da Coordenadoria de Cerimonial e
Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Lavras. Total
de Itens Licitados: 00005. Edital: 22/08/2016 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h59. Endereço: Praça Prof. Edmir Sá Santos - Cx. Postal
3037 LAVRAS - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/153032-05-57-2016. Entrega das Propostas: a partir de 22/08/2016
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
01/09/2016 às 08h30 n site www.comprasnet.gov.br.

LIDIANE FATIMA EVANGELISTA
Diretora de Gestão de Materiais

(SIDEC - 19/08/2016) 153032-15251-2016NE800126

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 39/2016

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 23090012244201644. , publicada no D.O.U de
12/08/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de cartuchos e
toners Novo Edital: 22/08/2016 das 09h00 às 12h00 e d14h00 às
17h00. Endereço: Praça Prof. Edmir Sá Santos - Cx. Postal 3037
LAVRAS - MGEntrega das Propostas: a partir de 22/08/2016 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
01/09/2016, às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.

LIDIANE FATIMA EVANGELISTA
Diretora de Gestão de Materiais

(SIDEC - 19/08/2016) 153032-15251-2016NE800126

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EDITAIS DE 19 DE AGOSTO 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:

No- 436 - UNIDADE: Escola de Veterinária. DEPARTAMENTO: Me-
dicina Veterinária Preventiva. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CO-
NHECIMENTO: Doenças das Aves. TITULAÇÃO: Graduação em
Medicina Veterinária para atender à Lei nº 5.517/68 e Doutorado em
Ciência Animal ou áreas afins. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10 (dez)
dias a partir da data de publicação deste Edital. DATA DA SE-
LEÇÃO: até 30 (trinta) dias úteis após o encerramento das inscrições.
FORMA DE SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae" e prova di-
dática com arguição. 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.
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. 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 09:00 às
11:00 e de 14:00 às 16:00, nos dias úteis, pelo interessado ou por
procuração.

.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.

.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 Doutor será de R$ 5.426,30 (cinco mil quatrocentos
e vinte e seis reais e trinta 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.

No- 437 - UNIDADE: Instituto de Ciências Agrárias. VAGA(S): 01
(uma). ÁREA DE CONHECIMENTO: Estatística Básica. TITULA-
ÇÃO: Graduação, ou Especialização, ou Mestrado, ou Doutorado em
Estatística, Matemática, Economia, Administração, Ciências Agrárias
ou áreas afins. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 15 (quinze) dias a partir da
data de publicação deste Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 15 (quin-
ze) dias úteis após o encerramento das inscrições. FORMA DE SE-
LEÇÃO: análise de "curriculum vitae" 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.

. As inscrições serão feitas na Secretaria do Instituto de
Ciências Agrárias, no horário de 08:00 às 11:00 e de 14:00 às 16:00,
nos dias úteis, pelo interessado ou por procuração.

.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.

.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 20 (vinte) 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$ 2.129,80 (dois mil cento e
vinte e nove reais e oitenta centavos). Caso o candidato aprovado
possua título de Especialista, a remuneração será de R$ 2.293,41
(dois mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos);
título de Mestre, será de R$ 2.636,21 (dois mil seiscentos e trinta e
seis reais e vinte e um centavos) e título de Doutor, será de R$
3.147,69 (três mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove
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.

No- 438 - UNIDADE: Faculdade de Odontologia. DEPARTAMENTO:
Odontopediatria e Ortodontia. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CO-
NHECIMENTO: Ortodontia. TITULAÇÃO: Graduação em Odon-
tologia com curso de Especialização em Ortodontia e Mestrado em
Odontologia ou áreas afins. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 15 (quinze)
dias a partir da data de publicação deste Edital. DATA DA SE-
LEÇÃO: até 30 (trinta) 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 cri-
tério do órgão interessado no certame.

. 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 09:00 às
12:00 e de 14:00 às 16:00, nos dias úteis, pelo interessado ou por
procuração.

.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.

.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 20 (vinte) horas
semanais, segundo a Lei n° 8.745/1993.

6. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto por-
tador do título de Mestre será de 2.636,21 (dois mil seiscentos e trinta
e seis reais e vinte e um centavos). Caso o professor possua o título
de Doutor, será de R$ 3.147,69 (três mil cento e quarenta e sete reais
e sessenta e nove 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

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

DA INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2016 - UASG 153267

Nº Processo: 23072019463201672 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços de cimento Portland CP II E-32 ou CP IV E-40 Total
de Itens Licitados: 00001. Edital: 22/08/2016 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 16h30. Endereço: Av. Antonio Carlos, 6627 - Pampulha BELO
HORIZONTE - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/153267-05-6-2016. Entrega das Propostas: a partir de 22/08/2016
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
01/09/2016 às 10h00 n site www.comprasnet.gov.br.

GUILHERME DE CASTRO MAGALHAES
Pregoeiro
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