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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2015 - UASG 150123

Número do Contrato: 77/2011.
No- Processo: 23069010366201169.
DISPENSA No- 89/2011. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE -CNPJ Contratado: 03438229000109. Contratado :
FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE -APOIO INSTITUCIO-
NAL A UFF. Objeto: Alteração de vigência do Contrato por mais
dois anos a contar de 01/01/2015 a 31/12/16sem alterações das de-
mais clausulas. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas altraçoes pos-
teriores. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2016. Data de Assinatura:
01/01/2015.

(SICON - 23/02/2015) 150123-15227-2015NE080006

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 2/2015 - UASG 150123

Número do Contrato: 31/2013.
No- Processo: 057431/2012-09.
DISPENSA No- 115/2012. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE -CNPJ Contratado: 03438229000109. Contratado :
FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE -APOIO INSTITUCIO-
NAL A UFF. Objeto: O prazo de vigência fica acrescido de mais
3(três) meses a contar de 01/01/2015 a 31/03/2015. Sem altreração
das demais cláusulasFundamento Legal: Inciso I ÷ 1º Art. 57 Lei
8.666/93 e Decreto 7.423/10. Vigência: 01/01/2015 a 31/03/2015.
Data de Assinatura: 01/01/2015.

(SICON - 23/02/2015) 150123-15227-2015NE800033

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2015 - UASG 150123

Número do Contrato: 64/2014.
No- Processo: 23069003130201419.
DISPENSA No- 70/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE -CNPJ Contratado: 03438229000109. Contratado :
FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE -APOIO INSTITUCIO-
NAL A UFF. Objeto: Prorrogaçao de vigencia do contrato a contar de
01/02/2015 a 31/03/2015 sem alteração das demais clausulas. Fun-
damento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/02/2015 a 31/03/2015.
Data de Assinatura: 01/02/2015.

(SICON - 23/02/2015) 150123-15227-2015NE800061

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE

DIVISÃO DE GESTÃO DE LOTAÇÃO
SEÇÃO DE ANÁLISE E DE LOTAÇÃO DOCENTE

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO No- 50/2015

O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições, torna público e homologa o resultado do Processo
Seletivo Simplificado para contratação de professor substituto para a
classe, carga horária, departamento e área de conhecimento, abaixo
relacionados, de que trata o Edital nº 09/2015, publicado no D.O.U.
de 20/01/2015:

1 - Departamento de Sociedade, Educação e Conhecimento
(SSE)

Classe: Assistente - 40 horas
Área: Pesquisa e Prática de Ensino em Ciências Sociais
Classificação: Charlles da Fonseca Lucas (1º lugar), Pedro

Henrique de Sousa Tavares (2º lugar).

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO No- 51/2015

O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições, torna público e homologa o resultado do Processo
Seletivo Simplificado para contratação de professor substituto para a
classe, carga horária, departamento e área de conhecimento, abaixo
relacionados, de que trata o Edital nº 213/2014, publicado no D.O.U.
de 02/12/2014:

1 - Departamento de Geometria (GGM)
Classe: Assistente - 40 horas
Área: Matemática
Classificação: Ditter Adolfo Yataco Tasayco (1º lugar).

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO No- 52/2015

O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições, torna público e homologa o resultado do Processo
Seletivo Simplificado para contratação de professor substituto para a
classe, carga horária, departamento e área de conhecimento, abaixo
relacionados, de que trata o Edital nº 221/2014, publicado no D.O.U.
de 17/12/2014:

1 - Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica
(MEM)

Classe: Auxiliar - 20 horas
Área: Enfermagem Médico-Cirúrgica
Classificação: Natália dos Santos Freitas Maués (1º lugar),

Bruna Mayara Ferreira Barreto (2º lugar), Beatriz Azevedo Pacheco
Cardoso (3º lugar), Glauco Barbosa Cardoso (4º lugar), Aline de
Araujo Afonso Rodrigues (5º lugar), Lumaira Maria Nascimento Sil-
va (6º lugar).

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições, retifica o Edital de Abertura da Seleção Simplificada
No- 33/2015, D.O.U. nº 28, de 10 de fevereiro de 2015 - seção 3 -
página 42.

Onde se lê:
Período de Inscrição: 12/02/2015 a 24/02/2015.
Leia-se:
Período de Inscrição: 12/02/2015 a 25/02/2015.

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

EXTRATO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL e Universidade
de Passo Fundo. Objeto: O objeto do presente convênio consiste na
concessão mútua de Campo de Estágio Curricular para alunos re-
gularmente matriculados e com frequência nos Cursos da UPF e
UFFS, proporcionando a oportunidade de realização de ESTÁGIO
CURRICULAR OBRIGATÓRIO E ESTÁGIO CURRICULAR NÃO
OBRIGATÓRIO nas dependências de ambas as instituições, obser-
vado qual das partes perfará UNIDADE CONCEDENTE e/ou INS-
TITUIÇÃO DE ENSINO em cada caso. Vigência: 30/12/2014 à
30/12/2016. Valor: não se aplica. Processo: 23205.000682/2015-44.
Entidades Assinam: Prof José Oto Konzen, Diretor do Campus Rea-
leza da UFFS e José Carlos Carles de Souza, Reitor da UPF.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 2/2015 - UASG 158517

Número do Contrato: 28/2014.
No- Processo: 23205000150201480.
PREGÃO SRP No- 10/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DA FRONTEIRA-SUL - UFFS. CNPJ Contratado:
00482840000138. Contratado : LIDERANCA LIMPEZA E CON-
SERVACAO -LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
contrato em 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência:
05/03/2015 a 04/03/2016. Data de Assinatura: 02/02/2015.

(SICON - 23/02/2015) 158517-26440-2014NE801111

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 69/2014 - UASG 158517

No- Processo: 23205003667201421 . Objeto: Pregão Eletrônico - RE-
GISTRO DE PREÇOS, visando à eventual aquisição de software de
backup, biblioteca automática, sistema operacional, renovação de ga-
rantia de equipamentos, expansão e atualização de Storages e re-
novação de licença de software visando a criação de um ambiente de
cópia de segurança (backup) para os dados institucionais da Uni-
versidade Federal da Fronteira Sul-UFFS, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas no Edital e nos seus anexos. Total
de Itens Licitados: 00030. Edital: 24/02/2015 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 17h30. Endereço: Av. Getúlio Dorneles Vargas, 609 - 2º Andar
Centro - CHAPECO - SC. Entrega das Propostas: a partir de
24/02/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 09/03/2015 às 09h15 site www.comprasnet.gov.br.. Infor-
mações Gerais: Em caso de divergência entre disposições deste Edital
e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, pre-
valecerá as deste Edital

EVERTON ROGERIO ALVES CAVALHEIRO
Pregoeiro

(SIDEC - 23/02/2015) 158517-26440-2014NE800193

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2013 - UASG 153052

Número do Arrendamento: 22/2012.
Nº Processo: 027963/2011-93. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE GOIAS -CPF Contratado: 43434142134. Contratado :
MARCIA MARIA CORDEIRO -Objeto: Prorrogação da vigencia do
contrato para 16 de fevereiro de 2013 a 15 de fevereiro de 2014, com
reajuste do valor do aluguel para R$ 809,32. Fundamento Legal: Lei
nº 8.666/93 . Vigência: 16/02/2013 a 15/02/2014. Valor Total:
R$9.800,00. Fonte: 112000000 - 2014NE801093. Data de Assinatura:
07/02/2013.

(SICON - 23/02/2015) 153052-15226-2014NE800401

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 153054

Número do Contrato: 1/2014.
Nº Processo: 23070022938201306.
INEXIGIBILIDADE Nº 125/2013. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 09168704000142. Con-
tratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC.
Objeto: Prorrogação do contrato de prestação do serviço de dis-
tribuição de publicidade legal. Fundamento Legal: Lei 8666/93 .
Vigência: 20/01/2015 a 19/01/2016. Data de Assinatura:
19/01/2015.

(SICON - 23/02/2015) 153054-15226-2014NE801177

EDITAL No- 13, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015

O Reitor da Universidade Federal de Goiás, usando de suas
atribuições estatutárias e regimentais, torna público que estarão aber-
tas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para con-
tratação de professores por tempo determinado, nos termos da Lei nº.
8.745 de 09/12/1993 e suas alterações, regulamentado pelas Leis nº.
9.849 de 26/12/1999; nº. 10.667 de 14/05/2003; Orientação Nor-
mativa SRH/MP nº 5, de 28/10/ 2009; Portaria nº 243/MEC, de
3/3/2011; Decreto nº. 7485 de 18/05/2011; Lei nº. 12.425 de
17/06/2011; Portaria nº. 1.749 de 16/12/2011; Resolução CCEP n.º
373 de 02/03/1994, Portaria Normativa nº. 3/MEC, de 2/2/2012 e
Portaria Interministerial nº. 208, de 05 de junho de 2014.

1- Os contratos terão vigência a partir da publicação da
portaria de contratação no Diário Oficial da União, com encerramento
previsto e especificado no quadro demonstrativo do anexo I, com
possibilidade de prorrogação até o limite de 24 (vinte e quatro)
meses.

1.1 - A validade do presente Processo Seletivo Simplificado
será até 31/12/2015.

2- As inscrições serão feitas nas respectivas Unidades res-
ponsáveis pelo processo seletivo, localizadas na Regional Jataí (REJ)
e Regional Cidade de Goiás (RECG).

2.1 - O período de inscrições, Unidade responsável pelo
processo seletivo, número do processo, área/disciplina, número de
vagas, regime de trabalho, local de atuação, remuneração mensal,
vigência do contrato, classe e requisitos exigidos, estarão especi-
ficados no quadro demonstrativo, no Anexo I.

2.2 - Das vagas e inscrição de candidatos portadores de
deficiência ao processo seletivo:

2.2.1 - Para efeito do que trata o Decreto nº 3.298 de
20/12/1999, a vaga destacada no Anexo I ficará reservada para aten-
der os candidatos portadores de deficiência no presente edital.

2.2.1.1 - Antes de efetuar a inscrição ao processo seletivo, o
candidato portador de deficiência deverá certificar-se de que preenche
todos os requisitos exigidos para a contratação, de acordo com o
Anexo I do edital do respectivo processo seletivo.

2.2.1.2 - Para concorrer à vaga, o candidato deverá informar
o tipo de deficiência de que é portador no ato da inscrição e anexar
cópia do Laudo Médico, a que se refere o subitem 2.2.2, emitido por
médico especialista, comprovando a sua deficiência, autenticada pela
Unidade responsável pelo processo seletivo.

2.2.1.3 - O candidato que se declarar portador de deficiência,
resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº 3.298 de
20/12/1999, concorrerá em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere à homologação de sua inscrição, ao
conteúdo da prova do processo seletivo, à avaliação, aos critérios de
aprovação, à nota mínima exigida, ao local, ao horário e à data de
realização da prova e demais exigências feitas para os demais can-
didatos.

2.2.1.4 - O candidato que se declarar portador de deficiência
deverá indicar na sua ficha de inscrição esta condição e informar se
necessita de condições especiais, inclusive tempo adicionais para fa-
zer a prova, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do
Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, excluindo-se o atendimento
d o m i c i l i a r.

2.2.1.4.1 - Para atendimento das condições especiais, o can-
didato, além de atender o 2.2.1.4, deverá indicar à Unidade res-
ponsável pelo processo seletivo estas condições no ato da inscrição.

2.2.1.4.2 - O candidato que, em razão da deficiência, ne-
cessitar de tempo adicional para fazer a prova deverá entregar, no ato
da inscrição, a justificativa acompanhada do parecer do médico es-
pecialista da área de sua deficiência.

2.2.2 - O Laudo Médico deverá ser emitido em formulário
impresso, obedecendo às seguintes exigências:

2.2.2.1 - constar o nome e o número do documento de
identificação do candidato, o nome, número do registro no Conselho
Regional de Medicina - CRM - e assinatura do médico responsável
pela emissão do laudo;

2.2.2.2 - descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência,
bem como a provável causa da mesma, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças
(CID 10);

2.2.2.3 - constar, quando for o caso, a necessidade de uso de
próteses ou adaptações;

2.2.2.4 - no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir
acompanhado do original do exame de audiometria recente, realizado
até 06(seis) meses anteriores ao último dia das inscrições;

2.2.2.5 - no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir
acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO (am-
bos os olhos), patologia e campo visual recente, realizado até 06(seis)
meses anteriores ao último dia das inscrições.

2.2.3 - O candidato portador de deficiência, aprovado no
processo seletivo, não poderá utilizar-se desta para justificar mudança
de função ou readaptação, após sua contratação.

2.2.4 - A vaga definida no subitem 2.2.1 que não for provida
por falta de candidatos portadores de deficiência inscritos no processo
seletivo ou por candidatos portadores de deficiência aprovados será
preenchida pelos demais candidatos, observada a ordem geral de
classificação por área/disciplina.

2.2.5 - O candidato portador de deficiência aprovado deverá
agendar perícia oficial na Unidade do SIASS (Subsistema Integrado
de Atenção de Saúde do Servidor), Rua 235, n.º 561, Qd. 70, Lt. 30
- Praça Universitária, Setor Universitário - Goiânia-Goiás, através do
telefone (62) 3209-6227, no horário de 8h as 12h e de 14h as 17h de
segunda-feira a sexta-feira, excetuando feriados.

2.2.5.1 - O período para realização desta perícia médica é de
05 (cinco) dias a partir da divulgação do resultado preliminar na
Unidade responsável pelo processo seletivo.
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