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13.3. Quando a data inicial ou final coincidir com dia em
que não houver expediente na Secretaria do órgão pertinente ou em
que o expediente for encerrado antes do horário normal, o prazo será
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

13.4. O Concurso não será interrompido em caso de falha
técnica na(s) página(s) eletrônica(s) citada(s) no presente Edital.

13.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitora da
Universidade Federal de Minas Gerais.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 545, DE 15 DE OUTUBRO DE 2018
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias resolve: retificar, em parte, o
Edital de abertura nº 529/2018, de 05/10/2018, publicado no Diário
Oficial da União de 09/10/2018, Seção 3, páginas 57 e 58, Professor
Substituto, Escola de Veterinária, Departamento de Clínica e Cirurgia
Ve t e r i n á r i a s .

Onde se lê:
4. Após a promulgação do resultado, será elaborado o

Parecer Final da Comissão Examinadora.
5. O Parecer Final da Comissão Examinadora, findo o prazo

de 2 dias úteis para recursos, será submetido à Câmara
Departamental, ou instância equivalente, para homologação.

6. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra
a homologação ou a anulação total ou parcial do resultado final da
seleção, por estrita arguição de ilegalidade, no prazo de dois dias
úteis, contados a partir de sua divulgação oficial por Edital afixado
em local público e visível ou por publicação em órgão de
comunicação, interno ou externo à Universidade.

7. 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.

7.1. 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.

7.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no momento
da contratação 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.

8. 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.

9. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto
portador do título de Doutor será de R$ 5.742,14 (cinco mil
setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos).

10. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário (aplicável
no que couber, naquilo que não for incompatível com a legislação
vigente); dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem
sobre a admissão de docentes; dos artigos 42, 43 e exclusivamente do
caput do art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No

02/2013, do Conselho Universitário, da Lei nº 8.745/1993, da
Orientação Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do programa do
processo seletivo e da tabela de pontuação que será adotada para
avaliação do "currículo vitae" (disponíveis no endereço eletrônico
https\\: www.vet.ufmg.br). 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.

Leia-se:
3. Após a promulgação do resultado, será elaborado o

Parecer Final da Comissão Examinadora.
4. O Parecer Final da Comissão Examinadora, findo o prazo

de 2 dias úteis para recursos, será submetido à Câmara
Departamental, ou instância equivalente, para homologação.

5. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra
a homologação ou a anulação total ou parcial do resultado final da
seleção, por estrita arguição de ilegalidade, no prazo de dois dias
úteis, contados a partir de sua divulgação oficial por Edital afixado
em local público e visível ou por publicação em órgão de
comunicação, interno ou externo à Universidade.

6. 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.

6.1 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.

6.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no momento
da contratação 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.

7. 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.

8. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto
portador do título de Doutor será de R$ 5.742,14 (cinco mil
setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos).

9. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário (aplicável
no que couber, naquilo que não for incompatível com a legislação
vigente); dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem
sobre a admissão de docentes; dos artigos 42, 43 e exclusivamente do
caput do art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No

02/2013, do Conselho Universitário, da Lei nº 8.745/1993, da
Orientação Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do programa do
processo seletivo e da tabela de pontuação que será adotada para
avaliação do "currículo vitae" (disponíveis no endereço eletrônico
https\\: www.vet.ufmg.br). 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 546, DE 15 DE OUTUBRO DE 2018
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias resolve: retificar, em parte, o
Edital de abertura nº 528/2018, de 04/10/2018, publicado no Diário
Oficial da União de 08/10/2018, Seção 3, página 71, Professor
Substituto, Faculdade de Letras.

Onde se lê:
4. Após a promulgação do resultado, será elaborado o

Parecer Final da Comissão Examinadora.
5. O Parecer Final da Comissão Examinadora, findo o prazo

de 2 dias úteis para recursos, será submetido à Câmara
Departamental, ou instância equivalente, para homologação.

6. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra
a homologação ou a anulação total ou parcial do resultado final da
seleção, por estrita arguição de ilegalidade, no prazo de dois dias
úteis, contados a partir de sua divulgação oficial por Edital afixado
em local público e visível ou por publicação em órgão de
comunicação, interno ou externo à Universidade.

7. 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.

7.1. 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.

7.2 Os candidatos aprovados deverão apresentar no momento
da contratação 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.

8. 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.

9. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto
portador do título de Mestre será de R$ 4.241,05 (quatro mil duzentos
e quarenta e um reais e cinco centavos). Caso possua o título de
Doutor, será de R$ 5.742,14 (cinco mil setecentos e quarenta e dois
reais e quatorze centavos).

10. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário (aplicável
no que couber, naquilo que não for incompatível com a legislação
vigente); dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem
sobre a admissão de docentes; dos artigos 42, 43 e exclusivamente do
caput do art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No

02/2013, do Conselho Universitário, da Lei nº 8.745/1993, da
Orientação Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do programa do
processo seletivo e da tabela de pontuação que será adotada para
avaliação do "currículo vitae" (disponíveis no endereço eletrônico
https\\: www.letras.ufmg.br/site/). 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.

Leia-se:
3. Após a promulgação do resultado, será elaborado o

Parecer Final da Comissão Examinadora.
4. O Parecer Final da Comissão Examinadora, findo o prazo

de 2 dias úteis para recursos, será submetido à Câmara
Departamental, ou instância equivalente, para homologação.

5. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra
a homologação ou a anulação total ou parcial do resultado final da
seleção, por estrita arguição de ilegalidade, no prazo de dois dias
úteis, contados a partir de sua divulgação oficial por Edital afixado
em local público e visível ou por publicação em órgão de
comunicação, interno ou externo à Universidade.

6. 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.

6.1. 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.

6.2. Os candidatos aprovados deverão apresentar no
momento da contratação 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.

7. 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.

8. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto
portador do título de Mestre será de R$ 4.241,05 (quatro mil duzentos
e quarenta e um reais e cinco centavos). Caso possua o título de
Doutor, será de R$ 5.742,14 (cinco mil setecentos e quarenta e dois
reais e quatorze centavos).

9. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário (aplicável
no que couber, naquilo que não for incompatível com a legislação
vigente); dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem
sobre a admissão de docentes; dos artigos 42, 43 e exclusivamente do
caput do art. 44 e incisos I a V, da Resolução Complementar No

02/2013, do Conselho Universitário, da Lei nº 8.745/1993, da
Orientação Normativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do programa do
processo seletivo e da tabela de pontuação que será adotada para
avaliação do "currículo vitae" (disponíveis no endereço eletrônico
https\\: www.letras.ufmg.br/site/). 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

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018 - UASG 153254

Nº Processo: 23072040066201821. Objeto: Implantação do Registro
de Preços e sua posterior implementação para aquisição parcelada de
Suprimentos de Informática.. Total de Itens Licitados: 289. Edital:
17/10/2018 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av.
Antonio Carlos 6627 - Campus Pampulha, Pampulha - Belo
Horizonte/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153254-
5-00015-2018. Entrega das Propostas: a partir de 17/10/2018 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
30/10/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: .

MARGARETE MARIA PARREIRAS
Diretora Dicomp/dlo

(SIASGnet - 16/10/2018) 153254-15229-2018NE800437

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 153267

Número do Contrato: 18/2016.
Nº Processo: 23072031477201583.
PREGÃO SRP Nº 6/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 17027806000176.
Contratado : CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA -.Objeto:
Adequação do instrumento contratual à Instrução Normativa nº
05/2017 no que tange à gestão do contrato, bem como a alteração do
quantitativo de postos de serviços. Fundamento Legal: Lei 10.520/02
e Lei 8.666/93 .Valor Total: R$287.284,80. Fonte: 8100000000 -
2018NE800242. Data de Assinatura: 11/10/2018.

(SICON - 16/10/2018) 153267-15229-2018NE800058

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Proc. 23072.048477/2017-84 - 1° Termo Aditivo ao Convênio
nº 069/17-00, firmado entre a Universidade Federal de Minas Gerais-
UFMG, CNPJ/MF nº 17.217.985/0001-04 e a Fundação Renova, CNPJ
nº 25.135.507/0001-83 com interveniência da Fundação Christiano
Ottoni - FCO CNPJ/MF nº 18.218.909/0001-86. Objeto: O presente
termo aditivo está sendo firmado em substituição ao Plano de Trabalho
e Proposta de desembolso anexado ao Convênio assinado entre as
Partes, bem como para (i) alterar o preâmbulo do Convênio para ajustar
a qualificação do reitor da UFMG; (ii) alterar o item 3.1.1 da Cláusula
Terceira - Gestão do Convênio e Comitê Gestor. Início da vigência: 22
de fevereiro de 2018. Fim de Vigência: 22 de fevereiro de 2019. Nome
e cargos dos signatários: Profª. Sandra Regina Goulart Almeida -
Reitora da UFMG, Sr.ª Sara Juarez Sales - Gerente Executivo
Programas Socioambiental da Renova, Prof. Benjamin Rodrigues de
Menezes - Diretor Presidente da FCO. Data de assinatura: 16/10/2018.
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