
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021010800086

86

Nº 5, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2021 - UASG 153164

Nº Processo: 23081061448202002 . Objeto: Importação direta de um Sonicador
Ultrassônico digital 50, com suporte e braçadeira, junto ao exportador INTERPRISE USA
CORPORATION, para atender o Projeto de Pesquisa Modernização do Grupo de
Laboratórios Associados (GLASS) do CEFD/UFSM. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Material utilizado em projeto em desenvolvimento. Declaração de Dispensa em
07/01/2021. JOSE CARLOS SEGALLA. Pró-reitor de Administração. Ratificação em
07/01/2021. PAULO AFONSO BURMANN. Reitor. Valor Global: R$ 15.500,00. CNPJ
CONTRATADA : Estrangeiro INTERPRISE USA CORPORATION.

(SIDEC - 07/01/2021) 153164-15238-2020NE800349

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2021 - UASG 153164

Nº Processo: 23081061448202002 . Objeto: Desembaraço Aduaneiro de Importação para
Pesquisa Científica/Tecnológica, de acordo com o contrato 092/2020 - FATEC/UFSM, para
atender o Projeto de Pesquisa Modernização do Grupo de Laboratórios Associados (GLASS)
do CEFD/UFSM. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contrato 092/2020 - FATEC/UFSM. Declaração de
Dispensa em 07/01/2021. JOSE CARLOS SEGALLA. Pró-reitor de Administração. Ratificação
em 07/01/2021. PAULO AFONSO BURMANN. Reitor. Valor Global: R$ 3.100,00. CNPJ
CONTRATADA : 89.252.431/0001-59 FUNDACAODE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA.

(SIDEC - 07/01/2021) 153164-15238-2020NE800349

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - UASG 153164

Nº Processo: 23081000623202168. Objeto: ReGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE
ESTANDE A SER INSTALADO JUNTO A FEIRA "EXPODIRETO" NA CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE,
INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM - DATA DO EVENTO: 01 A 05/03/2021.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 08/01/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço:
Av. Roraima, 1.000 Campus Universitário, Camobi, - Santa Maria/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/153164-5-00001-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 08/01/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/01/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O edital completo está
disponível em site.ufsm.br.

LUCIANO ANCHIETA BENITEZ
Coordenador de Licitações Substituto

(SIASGnet - 06/01/2021) 153164-15238-2021NE800349

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Universidade Federal de São Paulo torna público o registro de preços nº
003/2021. PREGÃO ELETRÔNICO: nº 104/2020. OBJETO: Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de caixas
d'água e reservatórios superiores e verticais. EMPRESA: COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA
EPP, CNPJ 12.065.400/0001-64, VALOR TOTAL: R$ 12.552,00. DATA DE ASSINATURA:
06/01/2021. VIGÊNCIA: 12 meses. Os itens e respectivos valores registrados podem ser
consultados no site www.comprasnet.gov.br/Acesso Livre.

RENATA KAZUMI KOKETU
Pregoeira

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 245/2020- UASG 153031

Nº Processo: 23089035045202020. Objeto: Contratação da FapUnifesp, para a prestação de
serviço de gerenciamento financeiro e administrativo do Curso de Especialização em
Ginecologia Endócrina e Climatério. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art.
24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Instituição brasileira incumbida
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
institucional declaração de Dispensa em 07/01/2021. PEDRO LUIZ CANASSA. Diretor
Administrativo - Reitoria. Ratificação em 07/01/2021. TANIA MARA FRANCISCO. Pró-Reitora
de Administração. Valor Global: R$ 53.080,00. CNPJ CONTRATADA: 07.437.996/0001-46 -
FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO FAPUNIFESP.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
AVISO DE PENALIDADE

A VICE-REITORA, NO EXERCÍCIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM), no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
considerando o que consta nos autos do processo nº 23085.020036/2018-50, resolve

Aplicar à empresa Deltacompy Comércio e Serviços de Informática Ltda ME,
inscrita no CNPJ nº 06.170.520/0001-29, a penalidade de: Impedimento de licitar e
contratar com União pelo prazo de 3 (três) meses conforme item 15.1. do Edital do Pregão
Eletrônico n. 224/2016, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro; artigo 7º da Lei
10.520/02, além da restituição dos produtos originais, em substituição aos que foram
entregues à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em desacordo com o instrumento
contratual.

DARLENE MARA DOS SANTOS TAVARES
Vice-Reitora
Em exercício

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E
MUCURI

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00020/2018 PUBLICADO NO D.O DE 2019-02-

11, SEÇÃO 3. Onde se lê: Vigência: 01/12/2018 a 31/12/2099.

Leia-se: Vigência: 05/01/2021 a 31/12/2070.

(COMPRASNET 4.0 - 05/01/2021).

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2021 - UASG 158565 - UNILAB

Nº Processo: 23282.410384/2020-11.
Dispensa Nº 3/2020. Contratante: UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-

BRASILEIRA .
Contratado: 08.918.421/0001-08 - FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS,

ENSINO E FOMENTO. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação da
fundação de apoio (fastef) para o serviço de apoio à execução do projeto "programa de
residência profissional agrícola no âmbito do projeto inserção profissional de jovens
agrônomo(a)s na agropecuária do semiárido brasileiro". A atividade da contratada consiste
em apoio gerencial e administrativo à ação, de forma que esta fará a gestão do recurso e,
uma vez recebidas as demandas da coordenação, promoverá as etapas de execução, tais
como: pagamento de bolsas (pesquisadores e estudantes), diárias, combustível, passagens
terrestres, editoração de e-book., que serão prestados nas condições estabelecidas no
projeto básico..

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XIII. Vigência:
20/01/2021 a 20/06/2022. Valor Total: R$ 206.477,70. Data de Assinatura: 06/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 07/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2021 - UASG 158565 - UNILAB

Nº Processo: 23282.410384/2020-11.
Dispensa Nº 3/2020. Contratante: UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-

BRASILEIRA .
Contratado: 08.918.421/0001-08 - FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS,

ENSINO E FOMENTO. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação da
fundação de apoio (fastef) para o serviço de apoio à execução do projeto "programa de
residência profissional agrícola no âmbito do projeto inserção profissional de jovens
agrônomo(a)s na agropecuária do semiárido brasileiro". A atividade da contratada consiste
em apoio gerencial e administrativo à ação, de forma que esta fará a gestão do recurso e,
uma vez recebidas as demandas da coordenação, promoverá as etapas de execução, tais
como: pagamento de bolsas (pesquisadores e estudantes), diárias, combustível, passagens
terrestres, editoração de e-book., que serão prestados nas condições estabelecidas no
projeto básico..

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XIII. Vigência:
20/01/2021 a 20/06/2022. Valor Total: R$ 206.477,70. Data de Assinatura: 06/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 07/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2021 - UASG 158565 - UNILAB

Nº Processo: 23282.410384/2020-11.
Dispensa Nº 3/2020. Contratante: UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-

BRASILEIRA .
Contratado: 08.918.421/0001-08 - FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS,

ENSINO E FOMENTO. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação da
fundação de apoio (fastef) para o serviço de apoio à execução do projeto "programa de
residência profissional agrícola no âmbito do projeto inserção profissional de jovens
agrônomo(a)s na agropecuária do semiárido brasileiro". A atividade da contratada consiste
em apoio gerencial e administrativo à ação, de forma que esta fará a gestão do recurso e,
uma vez recebidas as demandas da coordenação, promoverá as etapas de execução, tais
como: pagamento de bolsas (pesquisadores e estudantes), diárias, combustível, passagens
terrestres, editoração de e-book., que serão prestados nas condições estabelecidas no
projeto básico..

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XIII. Vigência:
20/01/2021 a 20/06/2022. Valor Total: R$ 206.477,70. Data de Assinatura: 06/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 07/01/2021).

AVISO DE SUSPENSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020
O ordenador de despesas da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-

Brasileira - UNILAB, conforme autos do Processo SEI n. 23282.410323/2020-46, torna
público aos interessados que a licitação sob modalidade Tomada de Preços nº 01/2020
está temporariamente SUSPENSA. Justificativa: para providências administrativas em
virtude de ausência temporária de presidente da comissão. Informações adicionais: a
retomada das atividades será informada com antecedência de 24h.

As informações sobre a referida licitação serão publicadas no sítio eletrônico da
UNILAB, bem como no processo SEI n. 23282.410323/2020-46, que está disponível para
consulta pública.

LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO
Pró-Reitor de Administração

Em exercício

VICE-REITORIA
EDITAL Nº 1, DE 6 DE JANEIRO DE 2021

SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO DE HUMANIDADES - IH

A Vice-Reitora em exercício da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a lei 12.289, de
20.07.2010, publicada no DOU de 21.07.2010, tendo em vista o disposto na Portaria n° 282
do MEC de 06.03.2017, publicado no DOU de 07.03.2017, a lei 8.745 de 09.12.1993, bem
como a Portaria nº 122 da Unilab, de 27.03.2013 e Portaria Reitoria nº 359, de 29.08.2019;
torna público, para conhecimento dos interessados, que se acham abertas, via e-mail:
historia.ce@unilab.edu.br, no período de 09 a 15 de janeiro de 2021, inscrições para a
seleção de Professor Substituto para o Magistério Superior, com especificação de vaga
indicada no Quadro 1.

Quadro 1 - Quadro de especificação das vagas.
.

Setor de
Estudo

Perfil

Provas Regime Vaga

. Diploma de
Graduação

Título de Mestre

.

História da
África

Na área de
Ciências
Humanas,
Ciências
Sociais ou
afins.

Na área de Ciências
Humanas, Ciências Sociais
ou afins. Didática

e
Av a l i a ç ã o
de
Títulos.

40h 01

1.DA REMUNERAÇÃO
1.1. A remuneração será composta pelo Vencimento Básico (VB) de Professor

Assistente-A acrescido da Retribuição de Titulação de Mestre (RT), totalizando o valor de
R$ 4.304,92 (quatro mil, trezentos e quatro reais e novena e dois centavos), conforme
consta no anexo IV, tabela II, da Lei 13.325/2016.

1.2. Não será concedido aumento de remuneração ao candidato que, no ato do
contrato e/ou durante a sua vigência, apresentar título superior ao exigido no presente
edital.
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2.DA INSCRIÇÃO
2.1. O candidato deverá inscrever-se de forma remota, em atendimento ao

isolamento social como medida preventiva no combate à COVID19. O candidato deve
enviar sua inscrição para o e-mail: historia.ce@unilab.edu.br. Em ASSUNTO, explicitar
"Inscrição para Professor Substituto IH - Edital nº 01/2021". No corpo do e-mail, dirigir-se
à Direção do Instituto de Humanidades, solicitando inscrição.

2.2. Em anexo, no formato PDF, devem constar os seguintes documentos:
a) Requerimento ao (à) Diretor(a) do Instituto interessado no qual conste o

setor de estudo em que pretende concorrer, disponível no link:
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2012/03/Novo-Modelo-de- Requerimento-
Concurso-Docente- maio-2013.pdf;

b) Cópias da titulação exigida no edital.
c) Curriculum vitae, conforme plataforma lattes, acompanhado de

documentação comprobatória, barema do ANEXO III deste edital;
d) Cópia do histórico escolar do curso de graduação e pós-graduação;
e) Comprovante do pagamento no Banco do Brasil da taxa de inscrição no valor

de R$ 107,00 (cento e sete reais), através de Guia de Recolhimento da União - GRU,
disponível no endereço eletrônico http://www.stn.fazenda.gov.br, Portal SIAFI, Portal SIAFI,
impressão GRU - simples (Unidade Favorecida - Código: 158565 e Gestão: 26442;
Recolhimento - Código: 28883-7; Número de Referência: 158565 26442) ou Comprovante
de isenção de taxa de inscrição.

2.3. O candidato portador de deficiência deverá, no ato da inscrição, informar
a deficiência e se necessita de condições especiais para a realização das provas.

3.DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1. O candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição, nos termos do

Decreto nº 6.593/2008, publicado no DOU de 03.10.2008, mediante preenchimento do
Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição disponível no endereço eletrônico:
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2012/03/Novo-Modelo-de-Requerimento-
Concurso-Docente-maio-2013.pdf;

3.2. O Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição deverá ser enviado para
o e-mail: historia.ce@unilab.edu.br. Em ASSUNTO, explicitar "Solicitação de Isenção da Taxa
de Inscrição do Concurso para Professor Substituto IH - Edital nº 01/2021".

3.3. O (A) Diretor(a) do Instituto, após análise das informações/declarações
contidas no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, comunicará ao candidato no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento deste documento, por meio de
mensagem eletrônica para o endereço fornecido no citado Requerimento, o deferimento
ou não da solicitação.

4.DO PROCESSO SELETIVO
4.1. O processo seletivo, que se dará através de prova didática e avaliação de

títulos, só poderá ocorrer após 10 (dez) dias da data de publicação do edital no Diário
Oficial da União, em face do disposto na Portaria nº 243/2011/MEC, publicado no DOU de
04.03.2011.

a) Informações sobre inscrição, calendário das provas e divulgação do resultado
da seleção serão concedidas aos candidatos via endereço de e-mail para o qual o candidato
enviou sua inscrição: historia.ce@unilab.edu.br;

b) Na avaliação didática, o sorteio do tema da aula didática ocorrerá
remotamente via plataforma digital com transmissão para todos os candidatos. Os
candidatos serão informados da data com antecedência via e-mail cadastrado na ficha de
inscrição com o link de acesso. A prova didática será realizada presencialmente,
assegurando os aspectos de biossegurança em decorrência da pandemia;

c) Em decorrência da situação de pandemia a data da avaliação didática será
agendada em conformidade com as resoluções mais atuais. Os candidatos serão
informados da data com antecedência de pelo menos 7 (sete) dias antes do dia do sorteio
do tema, pela Secretaria do Instituto, via e-mail endereçado ao endereço de e-mail
utilizado pelo candidato no ato de inscrição e também pela página do concurso;

d) Somente poderá submeter-se à prova subsequente o candidato aprovado na
prova didática, considerando-se imediatamente eliminado o candidato com nota inferior a
6,0 (seis);

e) A lista dos aprovados na prova didática e classificados para a etapa seguinte
será divulgada no endereço eletrônico http://www.unilab.edu.br/selecao-professor-
substituto/, no quadro de avisos do Instituto de Humanidades e pelo e-mail usado no ato
da inscrição.

4.2. A banca examinadora se reunirá em momento posterior para avaliar os
títulos, conforme o barema no anexo III deste edital, divulgando os resultados e a
classificação provisória final do processo seletivo.

4.3. A avaliação de títulos possui caráter classificatório e consistirá na análise,
pela Comissão Julgadora, do curriculum vitae do candidato, observando a área de
conhecimento ou setor de estudo, compreendendo os seguintes critérios:

I - Formação acadêmica;
II - Atividades de docência e experiência profissional;
III - Produção científica, cultural, literária, filosófica ou artística;
IV- Atividades de extensão, produção técnica e administrativa;
V - Atividades de formação e orientação de discentes.
4.2.2. O candidato deverá entregar o curriculum vitae, cadastrado na

plataforma lattes do CNPq, constando a cópia dos documentos comprobatórios.
4.2.3. A entrega do curriculum vitae de que trata o parágrafo anterior dar-se-

á via e-mail, no ato da inscrição.
4.3. O resultado do processo seletivo, após aprovação da Direção do Instituto

interessado, será divulgado no site da Unilab, sendo concedido aos candidatos o direito de
requerer vista de suas provas ao (à) Diretor(a) do Instituto.

4.4. Da decisão da Direção do Instituto caberá recurso ao CONSUNI, com efeito
suspensivo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da divulgação do
resultado, no mesmo local das inscrições.

4.5 Informações sobre inscrição, calendário das provas e divulgação do
resultado da seleção serão concedidas aos candidatos via endereço de e-mail para o qual
o candidato enviou sua inscrição: historia.ce@unilab.edu.br e na página de concursos no
site da UNILAB.

5.DO CONTRATO
5.1. O candidato habilitado será contratado por tempo determinado, até o

término da necessidade temporária de substituição, podendo este prazo ser prorrogado
por até 02 (dois) anos, de acordo com a necessidade do Instituto interessado, atendidas as
exigências da Lei 8.745, de 09 de dezembro de 1993 e suas alterações.

5.2. O candidato habilitado será contratado no regime de 40 horas semanais de
trabalho.

5.3. A contratação de candidato que seja servidor/empregado de Instituição
Pública somente será permitida mediante comprovação, por parte do candidato, de que:

a) Ocupa cargo, emprego ou função de natureza técnica/científica ou de
professor;

b) Não é ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério das Instituições
Federais de Ensino;

c) Há compatibilidade de horários entre o emprego/cargo/função ora ocupado
e o de professor substituto pretendido.

5.4. A contratação é proibida para candidato que já tenha firmado contrato nos
termos da Lei nº 8.745 de 09/12/93, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do
encerramento do seu contrato anterior.

5.5. Não será permitida a contratação de candidato aluno de Pós-Graduação
Stricto Sensu no regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.

5.6. O início do contrato dar-se-á somente após a publicação da homologação
do resultado da seleção no Diário Oficial da União, habilitando, por conseguinte, o
candidato a assumir suas atividades pedagógicas junto à Direção do Instituto
interessado.

6.DO PRAZO DE VALIDADE
6.1. O prazo de validade da Seleção de que trata o presente Edital será de 01

(um) ano, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado da Seleção
no Diário Oficial da União, prorrogável apenas uma vez por igual período, perdendo,
entretanto, a sua eficácia com o preenchimento da vaga nele ofertada.

6.2. As demais condições e exigências estabelecidas para Seleção de Professor
Substituto constam da Lei nº 8.745 de 09.12.93, publicada no D.O.U. de 10.12.1993 e suas
alterações, da Portaria n° 122/UNILAB de 27.03.2013, da Orientação Normativa n° 05 de
28.10.2009, publicada no D.O.U. de 29.10.2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, e da Portaria nº 243 de 03.03.2011 do Ministério da Educação, publicada no
D.O.U. de 04.03.11.

7.DOS RECURSOS
7.1. No caso de indeferimento da inscrição, o candidato poderá interpor

recurso ao Conselho de Unidade Acadêmica interessado através do e-mail
historia.ce@unilab.edu.br, com efeito suspensivo, no prazo de 02 (dois) dias úteis,
improrrogáveis, contados da data imediatamente posterior à data da divulgação das
inscrições deferidas e indeferidas na página eletrônica da UNILAB.

7.2. Somente caberá recurso ao CONSUNI contra qualquer ato praticado pela
Comissão Julgadora e/ou Diretoria do Instituto, por estrita arguição de nulidade, sem efeito
suspensivo, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data imediatamente posterior à
data de divulgação oficial no endereço eletrônico www.unilab.edu.br.

7.3. A interposição de recursos somente será recebida:
I - Por e-mail;
II - Dentro do prazo;
7.4. O resultado final do concurso, depois de exauridos todos os prazos

recursais administrativos, será homologado pela Reitoria e publicado por edital no DOU.
8.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação tácita das

condições estabelecidas no presente edital, da lei 8.745 de 09.12.1993, bem como a
Portaria nº 122 da Unilab, de 27.03.2013, das instruções específicas para o cargo, das quais
não poderá alegar desconhecimento.

8.2. O candidato é responsável pela exatidão e veracidade de informações
prestadas no ato da inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros, falhas ou
omissões no preenchimento de qualquer campo necessário à inscrição.

8.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de
classificação e/ou notas, valendo para tal fim a homologação do resultado final do
concurso publicada no Diário Oficial da União.

8.4. O acompanhamento das publicações no Diário Oficial da União é de
responsabilidade do candidato, assim como as demais publicações referentes ao concurso
no endereço eletrônico www.unilab.edu.br.

8.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

ANEXO I DO EDITAL Nº 1/2021

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB)

Secretaria do Instituto de Humanidades (IH)
Unidade Acadêmica dos Palmares.
Bloco III, 1º andar, sala 113
CEP.: 62785-000
Acarape - CE - Brasil.
E-mail: ih@unilab.edu.br
Telefone: (085) 33326182

ANEXO II DO EDITAL Nº 1/2021

PROGRAMA:
1. Construção da historiografia da África: fontes escritas e orais;
2. África, tráficos e escravidões de africanos/as escravizados/as;
3. Relações, conflitos e resistências africanas aos processos de colonização;
4. Administrações coloniais europeias na África: saberes coloniais, discursos,

práticas de exploração, violência e racismo;
5. Pan-africanismo, negritude, antirracismo, descolonizações, lutas de libertação

nacional, guerra fria e revoluções na África e nos PALOP;
6. Desafios econômicos da África independente, sistema interafricano de

relações políticas e a inserção da África nos blocos mundiais de poder.

ANEXO III DO EDITAL Nº 1/2021

BAREMA PARA PONTUAÇÃO DO CURRICULO VITAE

. Item Pontuação por
item

Pontuação por item na área de
estudos africanos

Pontuação
máxima

. T I T U L AÇ ÃO

. título de
graduação

5 10

. título de
especialização

5 10

. título de
mestrado

10 15

. título de
doutorado

10 20

. Cursos de
formação
docente

1 5

. Pontuação máxima 20

. DOCÊNCIA (pontuação por ano)

. Em instituições
de Educação
superior
públicas ou
privadas do
Brasil ou
Exterior

5 15

. Em institutos de
formação
técnica públicos
ou privados

2 10

. Na rede pública
ou privada de
ensino
fundamental e
ensino médio

1 1

. Pontuação máxima 20

. P U B L I C AÇÕ ES

. Livros (autor/a,
organizador/a ou
editor/a)

15 20

. Capítulos de livro
(autor/a ou coautor/a)
ou Articulos em
jornais científicos A1-
A2 e B1

10 15

. Artículos em jornais
científicos indexados
B2, B3, B4 e B5 e em
anais de eventos
científicos

4 10
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. Publicação de resumos
expandidos ou simples
em anais

1 5

. Pontuação máxima 20

. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO

. Coordenador ou vice
coordenador de projeto de
pesquisa ou extensão

5 10

. Integrante de grupo de
pesquisa cadastrado no
CNPq

2 5

. Bolsista ou voluntário de
iniciação científica,
programas PET, PIBIC ou
outros vinculados a
atividades de pesquisa,
ensino e extensão

2 5

. Pontuação máxima 20

. ORIENTAÇÕES E PARTICIPAÇÃO EM BANCAS

. Orientações concluídas pós
graduação strito senso (
mestrado e doutorado)

10 20

. Orientações em graduação
ou especialização

5 10

. Participação em bancas de
pós graduação strito senso (
mestrado ou doutorado)

7 15

. Participação em bancas de
graduação ou especialização

3 8

. Pontuação máxima 20

. PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL 100

.

ANEXO IV DO EDITAL Nº 1/2021

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA

.

Item a ser avaliado

pontuação máxima
possível

. Plano de aula impresso apresentado no início da prova 5

. Cumprimento do plano de aula 25

. Adequação dos Recursos utilizados 5

. Cumprimento do tempo de prova - mínimo de 40 minutos, máximo
de 50 minutos

20

. Domínio do conteúdo com base em bibliografia e fontes
pertinente

25

. Exposição, argumentação e vocabulário adequado ao nível de aulas
de um curso de graduação de universidade pública federal

20

. Máxima pontuação possível 100

ANEXO V

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Modelo de formulário para interposição de recurso contra decisão relativa à seleção de

candidatos para o Cargo de Professor Substituto do Magistério Superior do Instituto de

Humanidades na Unilab/Ceará.

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO RESULTADO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS

referente ao EDITAL Nº 01/2021 - IH

Eu, ____ , portador(a) do documento de identidade nº ____, inscrito(a) no CPF: ____,

apresento recurso junto a esta Pró-reitoria contra decisão da Banca de Seleção.

A decisão objeto de contestação é: ____

(explicitar a decisão que está contestando).

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: ____

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos: ____

.................................,......de 2021.

Assinatura do candidato

RECEBIDO em......../..... /2021.

por.................................................................

(Assinatura e cargo/função do servidor que receber o recurso na Secretaria do Instituto de

Humanidades/ Unidade Palmares/Ceará).

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2021 - UASG 153019 - UTFPR

Nº Processo: 23064.040152/2020-58.
Pregão Nº 12/2020. Contratante: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO

PARANA .
Contratado: 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS

GERAIS. Objeto: Contratação de serviços de seguro total de veículos tipo trator,
pertencentes a frota da utfpr..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 06/01/2021 a
06/01/2022. Valor Total: R$ 17.472,23. Data de Assinatura: 05/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 07/01/2021).

CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2020 - UASG 153176 - CAMPUS COR.PROCOPIO

Nº Processo: 23064.036187/2020-92.
Pregão Nº 27/2020. Contratante: UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO.
Contratado: 08.299.152/0001-49 - CURY - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -

EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns
de engenharia referentes a reparos, adequações e melhorias que consistem na
manutenção predial corretiva das fachadas externas dos prédios do campus,
compreendendo a reconstituição da pintura das paredes de alvenaria, reforma e repintura
das esquadrias de ferro, assim como das superfícies de concreto e tijolo aparente, que
serão pintadas com verniz incolor impermeabilizante, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/01/2021 a
17/09/2021. Valor Total: R$ 128.693,40. Data de Assinatura: 04/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 07/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2020 - UASG 153176 - CAMPUS COR.PROCOPIO

Nº Processo: 23064.005794/2020-19.
Regime Diferenciado de Contratação Nº 1/2020. Contratante: UTFPR - CAMPUS

CORNELIO PROCOPIO.
Contratado: 28.686.423/0001-26 - LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS

EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução da
2ª etapa do prédio adm e guarita do parque científico e tecnológico da utfpr - câmpus
cornélio procópio..

Fundamento Legal: CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 -
Inciso: IV. Vigência: 04/01/2021 a 04/08/2021. Valor Total: R$ 530.000,00. Data de
Assinatura: 10/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 07/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2020 - UASG 153176 - CAMPUS COR.PROCOPIO

Nº Processo: 23064.036187/2020-92.
Pregão Nº 27/2020. Contratante: UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO.
Contratado: 07.825.261/0001-90 - GHS ARTEX CONSTRUCOES SERVICOS E

REFORMAS EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de
serviços comuns de engenharia referentes a reparos, adequações e melhorias que
consistem na manutenção predial corretiva das fachadas externas dos prédios do campus,
compreendendo a reconstituição da pintura das paredes de alvenaria, reforma e repintura
das esquadrias de ferro, assim como das superfícies de concreto e tijolo aparente, que
serão pintadas com verniz incolor impermeabilizante, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/01/2021 a
17/09/2021. Valor Total: R$ 430.611,33. Data de Assinatura: 04/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 07/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2020 - UASG 153176 - CAMPUS COR.PROCOPIO

Nº Processo: 23064.036187/2020-92.
Pregão Nº 27/2020. Contratante: UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO.
Contratado: 07.825.261/0001-90 - GHS ARTEX CONSTRUCOES SERVICOS E

REFORMAS EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de
serviços comuns de engenharia referentes a reparos, adequações e melhorias que
consistem na manutenção predial corretiva das fachadas externas dos prédios do campus,
compreendendo a reconstituição da pintura das paredes de alvenaria, reforma e repintura
das esquadrias de ferro, assim como das superfícies de concreto e tijolo aparente, que
serão pintadas com verniz incolor impermeabilizante, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/01/2021 a
17/09/2021. Valor Total: R$ 430.611,33. Data de Assinatura: 04/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 07/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2020 - UASG 153176 - CAMPUS COR.PROCOPIO

Nº Processo: 23064.036187/2020-92.
Pregão Nº 27/2020. Contratante: UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO.
Contratado: 08.299.152/0001-49 - CURY - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -

EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns
de engenharia referentes a reparos, adequações e melhorias que consistem na
manutenção predial corretiva das fachadas externas dos prédios do campus,
compreendendo a reconstituição da pintura das paredes de alvenaria, reforma e repintura
das esquadrias de ferro, assim como das superfícies de concreto e tijolo aparente, que
serão pintadas com verniz incolor impermeabilizante, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/01/2021 a
17/09/2021. Valor Total: R$ 128.693,40. Data de Assinatura: 04/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 07/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2020 - UASG 153176 - CAMPUS COR.PROCOPIO

Nº Processo: 23064.036187/2020-92.
Pregão Nº 27/2020. Contratante: UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO.
Contratado: 08.299.152/0001-49 - CURY - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -

EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns
de engenharia referentes a reparos, adequações e melhorias que consistem na
manutenção predial corretiva das fachadas externas dos prédios do campus,
compreendendo a reconstituição da pintura das paredes de alvenaria, reforma e repintura
das esquadrias de ferro, assim como das superfícies de concreto e tijolo aparente, que
serão pintadas com verniz incolor impermeabilizante, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/01/2021 a
17/09/2021. Valor Total: R$ 128.693,40. Data de Assinatura: 04/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 07/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2020 - UASG 153176 - CAMPUS COR.PROCOPIO

Nº Processo: 23064.036187/2020-92.
Pregão Nº 27/2020. Contratante: UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO.
Contratado: 08.299.152/0001-49 - CURY - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -

EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de
engenharia referentes a reparos, adequações e melhorias que consistem na manutenção
predial corretiva das fachadas externas dos prédios do campus, compreendendo a
reconstituição da pintura das paredes de alvenaria, reforma e repintura das esquadrias de
ferro, assim como das superfícies de concreto e tijolo aparente, que serão pintadas com verniz
incolor impermeabilizante, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento e seus anexos..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/01/2021 a
17/09/2021. Valor Total: R$ 128.693,40. Data de Assinatura: 04/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 07/01/2021).
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