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PRÓ—REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS
EDITAL Nº 102, DE 11 MARÇO DE 2021
HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e considerando o que dispõe a Lei 12.772, de 28/12/2012, publicada no
DOU de 31/12/2012, com alterações da Lei 12.863, de 24/09/2013, publicada no DOU de 25/09/2013, e Lei nº 13.325 de 29/07/2016, publicada no DOU de 29/07/2016, respeitando ainda
o que dispõe o Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, bem como a Resolução nº 116 do Conselho Universitário, de 27/05/2015, para a consolidação da unidade
acadêmica do Campus BAIXADA SANTISTA, resolve:

Homologar o Concurso Público de Professor de Ensino Superior, na classe de Professor Adjunto A, regulamentado pelo Edital nº 356 de 16/10/2018, publicado no Diário Oficial
da União de 23/10/2018, Seção 3, página 73 e retificado pelo Edital nº 393, de 08/11/2018, publicado no Diário Oficial da União de 09/11/2018, Seção 3, página 83. PROCESSO:
23089.010122/2018—14.

Área/Subárea Vagas Classificação Aprovados Notas
1º Leandra Regina Gonçalves Torres 8,84

Gestão Costeira/Gestão Costeira 1 2ª Leopoldo Cavaleri Gerhardinger 8,68
3º Vinicius Jose Giglio Fernandes 7,20

O presente concurso público terá validade de 1 (um) ano, a partir da publicação deste podendo ser prorrogado por igual período de acordo com o Inciso III do Artigo 37 da
Constituição Federal de 1988, e interesse da administração.

SORAYA SOUBHI SMAILI

EDITAL Nº 103, DE 11 DE MARÇO DE 2021
HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e considerando o que dispõe a Lei 12.772, de 28/12/2012, publicada no
DOU de 31/12/2012, com alterações da Lei 12.863, de 24/09/2013, publicada no DOU de 25/09/2013, e Lei nº 13.325 de 29/07/2016, publicada no DOU de 29/07/2016, respeitando ainda
o que dispõe o Decreto nº 9.739, de 28/03/2019, publicado no DOU de 29/03/2019, bem como a Resolução nº 116 do Conselho Universitário, de 27/05/2015, para a consolidação da unidade
acadêmica do Campus SÃO PAULO, resolve:

Homologar o Concurso Público de Professor de Ensino Superior, na classe de Professor Adjunto A, regulamentado pelo Edital nº 596, de 25/10/2019, publicado no Diário Oficial
da União de 30/10/2019, Seção 3, página 102 e retificado pelo Edital nº 499, de 11/11/2020, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2020, Seção 3, página 79. PROCESSO:
23089.111156/2019—14.

Área/Subárea Vagas Classificação Aprovados Notas
Medicina/Medicina III/Cirurgia 1 lº

Urológica/Reprodução H umana
Renato Fraietta 9,27

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÃNGULO MINEIRO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2020

A pregoeira da UFTM, na forma da lei, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão
Eletrônico SRP nº 09/2020, cujos preços registrados estão disponíveis no site
COMPRASGOVERNAMENTAIS,sendo formalizada ata com vigência de 12 meses a partir da
homologação, tendo como vencedoras as seguintes empresas: BLL COMERCIO DE ARTIGOS
MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI; GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA; INOPAT
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E

CONTROLE D.; MA2 COMERCIAL LTDA; MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA; MULTIPLIER
DISTRIBUIDORA EIRELI; REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI; ROGERIA APARECIDA
CARDOSO; T. DE J.C. SALATA e VENTSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOSEIRELI.

TAISSA GARCIA REIS
Pregoeira

(SIDEC - 15/03/2021) 153035-15242-2021NE800213

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E

MUCURI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 153036 - UFVJM

Número do Contrato: 24/2020.
Nº Processo: 23086.005531/2020—43.
Pregão. Nº 35/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI.
Contratado: 20.757.012/0001—72 - NORMA ENGENHARIA SERVICOS ELETRICOS LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência deste contrato em 04 (quatro) meses até 07/09/2021
e prorrogar o prazo de execução deste contrato em 04 (quatro) meses.. Vigência:
07/05/2021 a 07/09/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 147.722,50. Data de
Assinatura: 11/03/2021.

(COMPRASNET4.0 - 11/03/2021).

SORAYA SOUBHI SMAILI

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 28/2019

Nº Processo: 23086.007846/2019-91. Contratante: UNIVERSIDADE FED.VALES
JEQUITINHONHA E MUCURI. Contratado: 01.134.191/0001-47 - SERVIX INFORMATICA
LTDA. Objeto: Declarar a nulidade do contrato n.º 028/2019 oriundo do pregão
eletrônico sistema de registro de preços (srp) n.º 040/2018, firmado com a empresa
servix informática ltda., cujo objeto é a " eventual aquisição de solução wireless
composta por rádios transmissores padrão ieee 802.11 a/b/g/n/ac, injetores poe,
controladora virtualizada, licenças, softwares de gerenciamento e controle de acesso,
serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte técnico on—site e garanta de,
no mínimo, 60 (sessenta) meses, para atender a demanda da ufvjm em seus diversos
campi, conforme condições, especificações e quantidades constantes no termo de
referência, anexo i do edital e apensos, que são partes integrantes deste contrato e
na proposta comercial, independentemente de transcrição", por motivo de ilegalidade,
com efeitos ex tunc, em razão de infração ao 949 do artigo 12 do decreto nº 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de registro de preços previsto
no artigo 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.. Fundamento Legal: LEI 10.520
/ 2002 - Artigo: 1. Data de Rescisão: 16/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 15/q3/2021). "PRO—REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE LOGÍSTICA

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2021 - UASG 153036

Nº Processo: 23086.014589/2020-88. Objeto: Contratação de fundação de apoio para
gestão administrativa e financeira do projeto manejo sustentável de plantas daninhas com
misturas de herbicidas e fitorremediação dos resíduos. Total de itens licitados: 00001.
Fundamento legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa:
Contratação de instituição brasileira incumbida da pesquisa, do ensino ouA do
desenvolvimento institucional. Declaração de Dispensa em 12/03/2021. GILDASIO ANTONIO
FERNANDES. Pró-Reitor de Administração Eventual. Ratificação em 12/03/2021. JANIR
ALVES SOARES. Reitor. Valor Global: R$ 44.000,00. CNPJ: 20.320.503/0001-51 FUNDAÇÃO
ARTHUR BERNADES.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

EDITAL Nº 8, DE 15 DE MARÇO DE 2021
SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS DO INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS - CAMPUS DOS MALES - IHLM

O Reitor, pro tempore, 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 nº 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, na secretaria do INSTITUTO DE
HUMANIDADES E LETRAS - CAMPUS DOS MALES - IHLM no período de 16 a 25 de março de 2021, as inscrições para a seleção de Professor Substituto para o Magistério Superior, no setor
de estudo e vaga indicado no Quadro 1, conforme processo 23804.000282/2021—28.

Quadro 1 - Quadro de especificação das vagas
Perfil

Setor de Estudo Provas Regime Vaga
Diploma de Graduacão Título de Mestre

Antropologia Ciências Sociais ou Ciências Antropologia ou Ciências Sociais
Humanas _ ,.Prova dIdatIca e

prova de títulos 40h 01

1. DA REMUNERAÇÃO
1.1 A remuneração será composta pelo Vencimento Básico (VB) de Professor Adjunto—A acrescido da Retribuição de Titulação de Mestre (RT), totalizando 0 valor R$ 4.304,92

(quatro mil trezentos e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme consta na Lei 13.325/2016, na sua tabela II, no seu anexo IV.
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.
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 secmales©unilab.edu.br. Em ASSUNTO, explicitar "Inscrição para Professor Substituto - IHLM - Edital nº 08/2021". No corpo do e—mail, dirigir—se a Direção do Instituto,
solicitando inscrição.

2.2 Em anexo, no formato PDF, devem constar os seguintes documentos:
1. Requerimento dirigido ao (a) Diretor(a) do Instituto, especificando o Setor de Estudo: Antropologia, disponível no link: http://unilab.edu.br/Wp—

content/uploads/2020/11/REQUERIMENTO—DE—INSCRI%C3%87%C3%830—docente-atualizad02.docx
2. cópia da titulação exigida no edital; Aw Documento assinado digitalmenteconformeMP nº 2.200-2 de 24/08/2001, ICPEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico

que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. mªs"
%

http://www.in.gov.br/autenticidade.htm|,pelo código 05302021031600054
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 05302021031600054
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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS
EDITAL Nº 102, DE 11 MARÇO DE 2021

HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e considerando o que dispõe a Lei 12.772, de 28/12/2012, publicada no
DOU de 31/12/2012, com alterações da Lei 12.863, de 24/09/2013, publicada no DOU de 25/09/2013, e Lei n° 13.325 de 29/07/2016, publicada no DOU de 29/07/2016, respeitando ainda
o que dispõe o Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, bem como a Resolução nº 116 do Conselho Universitário, de 27/05/2015, para a consolidação da unidade
acadêmica do Campus BAIXADA SANTISTA, resolve:

Homologar o Concurso Público de Professor de Ensino Superior, na classe de Professor Adjunto A, regulamentado pelo Edital nº 356 de 16/10/2018, publicado no Diário Oficial
da União de 23/10/2018, Seção 3, página 73 e retificado pelo Edital nº 393, de 08/11/2018, publicado no Diário Oficial da União de 09/11/2018, Seção 3, página 83. PROCESSO:
23089.010122/2018-14.

. Área/Subárea Vagas Classificação Aprovados Notas

. 1° Leandra Regina Gonçalves Torres 8,84

. Gestão Costeira/Gestão Costeira 1 2° Leopoldo Cavaleri Gerhardinger 8,68

. 3° Vinicius Jose Giglio Fernandes 7,20

O presente concurso público terá validade de 1 (um) ano, a partir da publicação deste podendo ser prorrogado por igual período de acordo com o Inciso III do Artigo 37 da
Constituição Federal de 1988, e interesse da administração.

SORAYA SOUBHI SMAILI

EDITAL Nº 103, DE 11 DE MARÇO DE 2021
HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e considerando o que dispõe a Lei 12.772, de 28/12/2012, publicada no
DOU de 31/12/2012, com alterações da Lei 12.863, de 24/09/2013, publicada no DOU de 25/09/2013, e Lei n° 13.325 de 29/07/2016, publicada no DOU de 29/07/2016, respeitando ainda
o que dispõe o Decreto nº 9.739, de 28/03/2019, publicado no DOU de 29/03/2019, bem como a Resolução nº 116 do Conselho Universitário, de 27/05/2015, para a consolidação da unidade
acadêmica do Campus SÃO PAULO, resolve:

Homologar o Concurso Público de Professor de Ensino Superior, na classe de Professor Adjunto A, regulamentado pelo Edital nº 596, de 25/10/2019, publicado no Diário Oficial
da União de 30/10/2019, Seção 3, página 102 e retificado pelo Edital nº 499, de 11/11/2020, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2020, Seção 3, página 79. PROCESSO:
23089.111156/2019-14.

. Área/Subárea Vagas Classificação Aprovados Notas

. Medicina/Medicina III/Cirurgia
Urológica/Reprodução Humana

1 1° Renato Fraietta 9,27

SORAYA SOUBHI SMAILI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 9/2020

A pregoeira da UFTM, na forma da lei, torna público o Resultado do Julgamento do Pregão
Eletrônico SRP nº 09/2020, cujos preços registrados estão disponíveis no site
COMPRASGOVERNAMENTAIS, sendo formalizada ata com vigência de 12 meses a partir da
homologação, tendo como vencedoras as seguintes empresas: BLL COMERCIO DE ARTIGOS
MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI; GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA; INOP AT
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E
CONTROLE D.; MA2 COMERCIAL LTDA; MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA; MULTIPLIER
DISTRIBUIDORA EIRELI; REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI; ROGERIA APAR EC I DA
CARDOSO; T. DE J.C. SALATA e VENTSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.

TAISSA GARCIA REIS
Pregoeira

(SIDEC - 15/03/2021) 153035-15242-2021NE800213

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E
MUCURI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 153036 - UFVJM

Número do Contrato: 24/2020.
Nº Processo: 23086.005531/2020-43.
Pregão. Nº 35/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI.
Contratado: 20.757.012/0001-72 - NORMA ENGENHARIA SERVICOS ELETRICOS LTDA .
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência deste contrato em 04 (quatro) meses até 07/09/2021
e prorrogar o prazo de execução deste contrato em 04 (quatro) meses.. Vigência:
07/05/2021 a 07/09/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 147.722,50. Data de
Assinatura: 11/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 11/03/2021).

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 28/2019

Nº Processo: 23086.007846/2019-91. Contratante: UNIVERSIDADE FED.VALES
JEQUITINHONHA E MUCURI. Contratado: 01.134.191/0001-47 - SERVIX INFORMATICA
LTDA. Objeto: Declarar a nulidade do contrato n.º 028/2019 oriundo do pregão
eletrônico sistema de registro de preços (srp) n.º 040/2018, firmado com a empresa
servix informática ltda., cujo objeto é a " eventual aquisição de solução wireless
composta por rádios transmissores padrão ieee 802.11 a/b/g/n/ac, injetores poe,
controladora virtualizada, licenças, softwares de gerenciamento e controle de acesso,
serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte técnico on-site e garanta de,
no mínimo, 60 (sessenta) meses, para atender a demanda da ufvjm em seus diversos
campi, conforme condições, especificações e quantidades constantes no termo de
referência, anexo i do edital e apensos, que são partes integrantes deste contrato e
na proposta comercial, independentemente de transcrição", por motivo de ilegalidade,
com efeitos ex tunc, em razão de infração ao §4º do artigo 12 do decreto n.º 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de registro de preços previsto
no artigo 15 da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.. Fundamento Legal: LEI 10.520
/ 2002 - Artigo: 1. Data de Rescisão: 16/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 15/03/2021).
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE LOGÍSTICA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2021 - UASG 153036

Nº Processo: 23086.014589/2020-88. Objeto: Contratação de fundação de apoio para
gestão administrativa e financeira do projeto manejo sustentável de plantas daninhas com
misturas de herbicidas e fitorremediação dos resíduos. Total de itens licitados: 00001.
Fundamento legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa:
Contratação de instituição brasileira incumbida da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional. Declaração de Dispensa em 12/03/2021. GILDÁSIO ANTÔNIO
FERNANDES. Pró-Reitor de Administração Eventual. Ratificação em 12/03/2021. JANIR
ALVES SOARES. Reitor. Valor Global: R$ 44.000,00. CNPJ: 20.320.503/0001-51 FUNDAÇÃO
ARTHUR BERNADES.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

EDITAL Nº 8, DE 15 DE MARÇO DE 2021
SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DO INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS - CAMPUS DOS MALÊS - IHLM

O Reitor, pro tempore, 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, na secretaria do INSTITUTO DE
HUMANIDADES E LETRAS - CAMPUS DOS MALÊS - IHLM no período de 16 a 25 de março de 2021, as inscrições para a seleção de Professor Substituto para o Magistério Superior, no setor
de estudo e vaga indicado no Quadro 1, conforme processo 23804.000282/2021-28.

Quadro 1 - Quadro de especificação das vagas
.

Setor de Estudo

Perfil

Provas Regime Vaga
. Diploma de Graduação Título de Mestre
. Antropologia Ciências Sociais ou Ciências

Humanas
Antropologia ou Ciências Sociais

Prova didática e
prova de títulos 40h 01

1. DA REMUNERAÇÃO
1.1 A remuneração será composta pelo Vencimento Básico (VB) de Professor Adjunto-A acrescido da Retribuição de Titulação de Mestre (RT), totalizando o valor R$ 4.304,92

(quatro mil trezentos e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme consta na Lei 13.325/2016, na sua tabela II, no seu anexo IV.
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.
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 secmales@unilab.edu.br. Em ASSUNTO, explicitar "Inscrição para Professor Substituto - IHLM - Edital nº 08/2021". No corpo do e-mail, dirigir-se à Direção do Instituto,
solicitando inscrição.

2.2 Em anexo, no formato PDF, devem constar os seguintes documentos:
1. Requerimento dirigido ao (à) Diretor(a) do Instituto, especificando o Setor de Estudo: Antropologia, disponível no link: http://unilab.edu.br/wp-

c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 1 1 / R EQ U E R I M E N T O - D E - I N S C R I % C 3 % 8 7 % C 3 % 8 3 O - d o c e nte-atualizado2.docx
2. cópia da titulação exigida no edital;
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3. curriculum vitae, conforme plataforma lattes, acompanhado de documentação comprobatória, conforme Barema do ANEXO III deste edital;
4. cópia do histórico escolar do curso de graduação e pós—graduação;
5. 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://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, 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 ISENÇAO DA TAXA DE INSCRIÇAO
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://unilab.edu.br/Wp—content/uploads/2020/11/REQUERIMENTO—DE—INSCRI%C3%87%C3%830—docente—
atualizad02.docx

3.2 O Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição deverá ser enviado para o e-mail: secmales©unilab.edu.br. Em ASSUNTO, explicitar "Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição do Concurso para Professor Substituto IHLM - Edital nº 08/2021".

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 horas do recebimento desse 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 com Prova didática e Prova 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.
1. 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 inscriçao;
2. 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 remotamente via plataforma digital, assegurando os
aspectos de biossegurança em decorrência da pandemia;

3. 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;

4. 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);

5. 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 LETRAS - CAMPUS DOS MALES 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:

1. Formação acadêmica/titulação;
2. Atividades de docência;
3. Publicações;
4. Participação em projetos de pesquisa e extensão;
5. Orientações e participações em bancas.
4.4 O resultado do processo seletivo, após aprovação da Direção do Instituto interessado, será divulgado no site da UNILAB, para conhecimento dos interessados, sendo concedido

aos candidatos o direito de requerer vista de sua prova ao Diretor do Instituto.
4.5 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.
4.6 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: secmales©unilab.edu.br
4.7 A avaliação didática ocorrerá na forma online, síncrona, seguindo o cronograma do edital e a plataforma a ser definida pela Comissão do Concurso
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:
1. Ocupa cargo, emprego ou função de natureza técnica/científica ou de professor;
2. Não é ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério das Instituições Federais de Ensino;
3. 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 junto a 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 (DOU), 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 nº 122/UNILAB de 27.03.2013, da Orientação Normativa nº 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 03.93.2011 do Ministério da Educação, publicada no D.O.U. de 04.03.11.

7. DAS DISPOSIÇOES GERAIS
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitora da Universidade da Integração internacional da Lusofonia Afro—Brasileira.

ANEXO I DO EDITAL Nº 08/2021

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro—Brasileira (UNILAB)
Secretaria do INSTITUTO DE HUMANIDADESE LETRAS - CAMPUS DOS MALES - IHLM
Avenida Juvenal Eugênio, s/n - Baixa Fria
CEP.: 43900—000 São Francisco do Conde - BA - Brasil.
E—mail: secmales©unilab.edu.br

ANEXO II DO EDITAL Nº 08/2021

PROGRAMA:
1) Antropologia e Processos Coloniais
2) Indivíduo, Sociedade e Cultura
3) Epistemologias e Antropologias Insurgentes
4) Simbolismo e Ritual
5) Gênero, Etnia, Raça e Sexualidade
6) Antropologia, Relações Raciais e Racismo
7) Africa e Antropologia

ANEXO III DO EDITAL Nº 08/2021

Item Pontuação por item Pontuação por item na área de Pontuação máxima
estudos

TITULAÇÃO
título de graduação 2 5

título de especialização 3 5
título de mestrado 5 10
título de doutorado 10 10
Cursos de formação docente 1 2
Pontuação máxima 20
DOCENCIA (pontuação por ano)
Em instituições de Educação superior públicas ou privadas do Brasil ou Exterior 5 5

Em institutos de formação técnica públicos ou privados 2 2
Na rede pública ou privada de ensino fundamental e ensino médio 1 1

Pontuação máxima 20
PUBLICAÇõES
Livros (autor/a, organizador/a ou editor/a) com ISBN por Editora com corpo editorial ( 15 15

http://www.in.gov.br/autenticidade.htm|,pelo código 05302021031600055 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. mªs"
%

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico © Documento assinado digitalmenteconformeMP nº 2.200-2 de 24/08/2001, ICPDocumento 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 05302021031600055

55

Nº 50, terça-feira, 16 de março de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

3. curriculum vitae, conforme plataforma lattes, acompanhado de documentação comprobatória, conforme Barema do ANEXO III deste edital;
4. cópia do histórico escolar do curso de graduação e pós-graduação;
5. 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://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, 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://u n i l a b . e d u . b r / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 1 1 / R EQ U E R I M E N T O - D E - I N S C R I % C3%87%C3%83O-docente-
atualizado2.docx

3.2 O Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição deverá ser enviado para o e-mail: secmales@unilab.edu.br. Em ASSUNTO, explicitar "Solicitação de Isenção da Taxa de
Inscrição do Concurso para Professor Substituto IHLM - Edital nº 08/2021".

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 horas do recebimento desse 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 com Prova didática e Prova 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.
1. 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;
2. 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 remotamente via plataforma digital, assegurando os
aspectos de biossegurança em decorrência da pandemia;

3. 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;

4. 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);

5. 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 LETRAS - CAMPUS DOS MALÊS 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:

1. Formação acadêmica/titulação;
2. Atividades de docência;
3. Publicações;
4. Participação em projetos de pesquisa e extensão;
5. Orientações e participações em bancas.
4.4 O resultado do processo seletivo, após aprovação da Direção do Instituto interessado, será divulgado no site da UNILAB, para conhecimento dos interessados, sendo concedido

aos candidatos o direito de requerer vista de sua prova ao Diretor do Instituto.
4.5 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.
4.6 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: secmales@unilab.edu.br
4.7 A avaliação didática ocorrerá na forma online, síncrona, seguindo o cronograma do edital e a plataforma a ser definida pela Comissão do Concurso
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:
1. Ocupa cargo, emprego ou função de natureza técnica/científica ou de professor;
2. Não é ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério das Instituições Federais de Ensino;
3. 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 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 (DOU), 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. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitora da Universidade da Integração internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

ANEXO I DO EDITAL Nº 08/2021

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)
Secretaria do INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS - CAMPUS DOS MALÊS - IHLM
Avenida Juvenal Eugênio, s/n - Baixa Fria
CEP.: 43900-000 São Francisco do Conde - BA - Brasil.
E-mail: secmales@unilab.edu.br

ANEXO II DO EDITAL Nº 08/2021

PROGRAMA:
1) Antropologia e Processos Coloniais
2) Indivíduo, Sociedade e Cultura
3) Epistemologias e Antropologias Insurgentes
4) Simbolismo e Ritual
5) Gênero, Etnia, Raça e Sexualidade
6) Antropologia, Relações Raciais e Racismo
7) África e Antropologia

ANEXO III DO EDITAL Nº 08/2021

. Item Pontuação por item Pontuação por item na área de
estudos

Pontuação máxima

. T I T U L AÇ ÃO

. título de graduação 2 5

. título de especialização 3 5

. título de mestrado 5 10

. título de doutorado 10 10

. Cursos de formação docente 1 2

. Pontuação máxima 20

. DOCÊNCIA (pontuação por ano)

. Em instituições de Educação superior públicas ou privadas do Brasil ou Exterior 5 5

. Em institutos de formação técnica públicos ou privados 2 2

. 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) com ISBN por Editora com corpo editorial 15 15
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Capítulos de livro (autor/a ou coautor/a) com ISBN por Editora com corpo editorial ou Artigos em 10 10
jornais científicos A1— A2 e B1

Artigos em jornais científicos indexados B2, B3, B4 e B5 e em anais de eventos científicos
Publicação de resumos expandidos ou simples em anais 1 1

Pontuação máxima 20
PARTICIPAÇÃOEM PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO

Coordenador ou vice coordenador de projeto de pesquisa ou extensão 5 5

Integrante de grupo de pesquisa cadastrado nO CNPq 2 2

Bolsista ou voluntário de iniciação científica, programas PET, PIBIC ou outros vinculados a atividades de 2 2
pesquisa, ensino e extensão
Pontuação máxima 20
ORIENTAÇOES E PARTICIPAÇÃOEM BANCAS

Orientações concluídas pós graduação stricto sensu ( mestrado ou doutorado) 10 10

Orientações em graduação ou especialização 5 5

Participação em bancas de pós graduação stricto sensu ( mestrado ou doutorado) 7 7

Participação em bancas de graduação ou especialização 3 3

Pontuação máxima 20
PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL

& & & & &

100
& &

ANEXO IV DO EDITAL Nº 08/2021

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA

Item a ser avaliado
pontuação máxima possível

Plano de aula enviado, via e-mail, no início do mesmo dia da prova (endereço de email será divulgado pela banca na ocasião do sorteio do 10
tema)
Cumprimento do plano de aula 20
Adequação dos Recursos utilizados 10
Cumprimento do tempo de prova de 40 minutos, com tolerância até 50 minutos 20
Domínio do conteúdo com base em bibliografia e fontes pertinentes 20
Exposição, argumentação e capacidade de articulação e síntese entre teoria e prática docente 20
Máxima pontuação possível 100

ANEXO V DO EDITAL Nº 08/2021

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Modelo de formulário para interposição de recurso contra decisão relativa à seleção de candidatos para o Cargo de professor do Magistério Superiror Substituto do Instituto de
- UNILAB.

RECURSO CONTRA DECISAO RELATIVA AO RESULTADO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS referente ao EDITAL Nº (20_ do Instituto de
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......................de 20_AEQIIYáEJEãÉIJEãHà-iããíó
RECEBIDO em ........ / ......./20_
(Assinatura e cargo/função do servidor que receber o recurso na Secretaria do Instituto)
CRONOGRAMA

Lançamento do Edital 16 de Março de 2021
Período de inscrições 16 a 25 de março
Homologação das inscrições 27 de março
Período de Recurso 29 de março a 01 de abril
Resultado do Recurso 04 de abril
Sorteio virtual da ordem de apresentação e dos pontos da prova didática 05 de abril
Prova Didática A definir
Resultado da Prova Didática A definir

Análise do Currículo Lattes
A definir

Resultado Final A definir
Recursos da Análise dos Títulos A definir
Divulgação do Resultado Final após Recursos A definir

CAMPUS DOS MALÉS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 158634 - UNILAB/MALES

Número do Contrato: 2/2019.
Nº Processo: 23804.000649/2018-82.
Pregão. Nº 8/2018. Contratante: UNILAB/CAMPUSDOS MALES. Contratado: 33.000.118/0001-
79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Prorrogação da
vigencia por mais 12 meses com aplicação da 9,31% de reajuste ao contrato firmado com a
empresa telemar note oeste s/a. Vigência: 11/03/2021 a 11/03/2022. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 74.781,16. Data de Assinatura: 10/03/2021.

(COMPRASNET4.0 - 10/03/2021).

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 153019 - UTFPR

Número do Contrato: 4/2018.
Nº Processo: 23064.001378/2018-19.
Inexigibilidade. Nº 1/2018. Contratante: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA.
Contratado: 34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto:
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato original por
mais 12 meses. Vigência: 06/02/2018 a 05/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
150.000,00. Data de Assinatura: 05/01/2021.

(COMPRASNET4.0 - 05/01/2021).

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.htm|,pelo código 05302021031600056

A©

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

CÃMPUS CAMPO MOURÃO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2021

Partes: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Campo Mourão (UTFPR—CM)
e Maniva Indústria de Alimentos Ltda. (Maniva Alimentos). Objeto: assistência tecnológica
a Maniva Alimentos para o melhoramento da fabricação da massa de tapioca, a ser
elaborado por Manuel Oviedo, servidor da UTFPR—CM. Sem repasses diretos. Signatários:
Roberto Ribeiro Neli (UTFPR—CM) e Osmar Juvenal da Silva (Maniva Alimentos).

CÃMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 153176 - CAMPUS COR.PROCOPIO

Número do Contrato: 24/2020.
Nº Processo: 23064.055300/2019-03.
Pregão. Nº 33/2019. Contratante: UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO. Contratado:
27.389.868/0001—81- JBBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA. Objeto: O presente termo aditivo
tem por finalidade a inclusão do item 2.3 a cláusula segunda da vigência. Vigência:
18/01/2021 a 17/01/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 915.490,51. Data de
Assinatura: 15/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 15/03/2021).

Documento assinado digitalmenteconformeMP nº 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. mªs"

%

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 05302021031600056
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. Capítulos de livro (autor/a ou coautor/a) com ISBN por Editora com corpo editorial ou Artigos em
jornais científicos A1- A2 e B1

10 10

. Artigos em jornais científicos indexados B2, B3, B4 e B5 e em anais de eventos científicos 4 4

. Publicação de resumos expandidos ou simples em anais 1 1

. Pontuação máxima 20

. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO

. Coordenador ou vice coordenador de projeto de pesquisa ou extensão 5 5

. Integrante de grupo de pesquisa cadastrado no CNPq 2 2

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

2 2

. Pontuação máxima 20

. ORIENTAÇÕES E PARTICIPAÇÃO EM BANCAS

. Orientações concluídas pós graduação stricto sensu ( mestrado ou doutorado) 10 10

. Orientações em graduação ou especialização 5 5

. Participação em bancas de pós graduação stricto sensu ( mestrado ou doutorado) 7 7

. Participação em bancas de graduação ou especialização 3 3

. Pontuação máxima 20

. PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL 100

.

ANEXO IV DO EDITAL Nº 08/2021

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA

.

Item a ser avaliado
pontuação máxima possível

. Plano de aula enviado, via e-mail, no início do mesmo dia da prova (endereço de email será divulgado pela banca na ocasião do sorteio do
tema)

10

. Cumprimento do plano de aula 20

. Adequação dos Recursos utilizados 10

. Cumprimento do tempo de prova de 40 minutos, com tolerância até 50 minutos 20

. Domínio do conteúdo com base em bibliografia e fontes pertinentes 20

. Exposição, argumentação e capacidade de articulação e síntese entre teoria e prática docente 20

. Máxima pontuação possível 100

ANEXO V DO EDITAL Nº 08/2021

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Modelo de formulário para interposição de recurso contra decisão relativa à seleção de candidatos para o Cargo de professor do Magistério Superiror Substituto do Instituto de
______________________________________- UNILAB.

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO RESULTADO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS referente ao EDITAL Nº ___/20___ do Instituto de_________________________________
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......................de 20___.
Assinatura do candidato
RECEBIDO em......../......./20___.
por..................................................................
(Assinatura e cargo/função do servidor que receber o recurso na Secretaria do Instituto)
CRONOGRAMA

. Lançamento do Edital 16 de Março de 2021

. Período de inscrições 16 a 25 de março

. Homologação das inscrições 27 de março

. Período de Recurso 29 de março a 01 de abril

. Resultado do Recurso 04 de abril

. Sorteio virtual da ordem de apresentação e dos pontos da prova didática 05 de abril

. Prova Didática A definir

.

Resultado da Prova Didática A definir

. Análise do Currículo Lattes
A definir

. Resultado Final A definir

. Recursos da Análise dos Títulos A definir

. Divulgação do Resultado Final após Recursos A definir

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
CAMPUS DOS MALÊS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 158634 - UNILAB/MALES

Número do Contrato: 2/2019.
Nº Processo: 23804.000649/2018-82.
Pregão. Nº 8/2018. Contratante: UNILAB/CAMPUS DOS MALES. Contratado: 33.000.118/0001-
79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Prorrogação da
vigencia por mais 12 meses com aplicação da 9,31% de reajuste ao contrato firmado com a
empresa telemar note oeste s/a. Vigência: 11/03/2021 a 11/03/2022. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 74.781,16. Data de Assinatura: 10/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 10/03/2021).

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 153019 - UTFPR

Número do Contrato: 4/2018.
Nº Processo: 23064.001378/2018-19.
Inexigibilidade. Nº 1/2018. Contratante: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA.
Contratado: 34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto:
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato original por
mais 12 meses. Vigência: 06/02/2018 a 05/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
150.000,00. Data de Assinatura: 05/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 05/01/2021).

CÂMPUS CAMPO MOURÃO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2021

Partes: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Campo Mourão (UTFPR-CM)
e Maniva Indústria de Alimentos Ltda. (Maniva Alimentos). Objeto: assistência tecnológica
à Maniva Alimentos para o melhoramento da fabricação da massa de tapioca, a ser
elaborado por Manuel Oviedo, servidor da UTFPR-CM. Sem repasses diretos. Signatários:
Roberto Ribeiro Neli (UTFPR-CM) e Osmar Juvenal da Silva (Maniva Alimentos).

CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 153176 - CAMPUS COR.PROCOPIO

Número do Contrato: 24/2020.
Nº Processo: 23064.055300/2019-03.
Pregão. Nº 33/2019. Contratante: UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO. Contratado:
27.389.868/0001-81 - JBBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA. Objeto: O presente termo aditivo
tem por finalidade a inclusão do item 2.3 a cláusula segunda da vigência. Vigência:
18/01/2021 a 17/01/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 915.490,51. Data de
Assinatura: 15/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 15/03/2021).


