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EDITAL Nº 77, DE 8 DE MAIO DE 2019.

O Reitor da UFG, usando de suas atribuições estatutárias e regimentais,
tendo em vista o disposto na Lei nº 8.745, de 09/12/1993, com a redação dada pelas
Leis nºs 9.849, de 26/12/1999, e 10.667, de 14/05/2003, homologa e torna público o
resultado final do processo seletivo simplificado para contratação de professores
substitutos, objeto do Edital nº 38, publicado no D.O.U de 05/12/2018 e retificado no
D.O.U de 26/03/2019. (Processo nº 23070.008271/2019-01).

Área do Concurso: Artes Visuais/Arte e Tecnologia/FAV; exercício:
Goiânia/GO. Candidatos aprovados: 1ª- Rafael de Almeida Tavares Borges, média: 9,50;
2º- Luana Pereira Brant Campos, média: 8,50; 3ª- Rodrigo de Alcântara Barros Bueno,
média: 8,00; 4ª- Adrielly Campos e Almeida , média: 7,30; 5ª- Lidianne Porto Moraes,
média: 7,00.

EDWARD MADUREIRA BRASIL
HOSPITAL DAS CLÍNICAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 23070.901560/2018-15. Pregão Eletrônico SRP nº 074/2019. Objeto: Aquisição
de materiais médico hospitalares. Contratante: Hospital das Clínicas - CNPJ:
01.567.601/0002-24. Espécie: Ata nº. 161/2019 - Contratada: 04.724.729/0001-61 - Maxlab
Produtos Para Diagnósticos e Pesquisas Ltda. (Itens: 03, 05, 08, 09, 10, 11, 14, 22, 26, 28,
29 e 30). Ata nº. 162/2019 - Contratada: 05.923.871/0001-09 - Alpharad Materiais Para
Diagnósticos Ltda (Itens: 37 e 38). Ata nº. 163/2019 - Contratada: 06.157.734/0001-65 -
Global Tec Industria e Comercio de Produtos Médicos Eireli (Itens: 32, 33, 34, 35 e 36). Ata
nº. 164/2019 - Contratada: 07.744.539/0001-02 - Vitalplast Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda (Item 02). Ata nº. 165/2019 - Contratada: 13.008.903/0001-60 -
Millenium Comercio Serviço Ltda (Item 12). Ata nº. 166/2019 - Contratada:
20.088.885/0001-30 - Oncormed Produtos Para Saúde Ltda (Item 31). Ata nº. 167/2019 -
Contratada: 20.344.116/0001-55 - Nevalli Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda (Itens: 15,
16, 17, 18 e 20). Ata nº. 168/2019 - Contratada: 20.995.679/0001-03 - Mc Mura Pereira
Comercio de Produtos Farmacêuticos - Me (Item 01). Valor Global R$ 105.313,06 (cento e
cinco mil trezentos e treze reais e seis centavos). Vigência: Vigência: 12 meses a contar da
data de assinatura. Data de assinatura: 02/05/19.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 23070.901627/2018-49. Pregão Eletrônico SRP nº 037/2019. Objeto: Aquisição
de material farmacológico. Contratante: Hospital das Clínicas - CNPJ: 01.567.601/0002-24.
Espécie: Ata nº. 153/2019 - Contratada: 01.571.702/0001-98 - Halex Istar Indústria
Farmacêutica S/A. (Itens: 01, 02 e 06). Ata nº. 154/2019 - Contratada: 07.847.837/0001-10
- Científica Médica Hospitalar Ltda (Item 12). Ata nº. 155/2019 - Contratada:
23.864.942/0001-13 - Unique Distribuidora De Medicamentos Eireli. (Itens: 03, 04 e 13).
Ata nº. 156/2019 - Contratada: 44.734.671/0001-51 - Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda. (Item 05). Valor Global R$ 745.347,00 (setecentos e quarenta e cinco
mil e trezentos e quarenta e sete reais). Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
Data de assinatura: 02/05/2019

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE PESSOAL

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Conv. 118/2019. Proc. 011690/2019-12. Objeto: Estágio. Convenentes: UFG e
Cheina Sistemas Gerenciais. Assinatura: 09/05/2019. Validade: 09/05/2019 a 08/05/2024.

Espécie: Conv. 119/2019. Proc. 005168/2019-00. Objeto: Estágio. Convenentes: UFG e
Guabi Nut. e Saúde Animal. Assinatura: 10/05/2019. Validade: 10/05/2019 a 09/05/2024.

EDITAL DE 10 DE MAIO DE 2019
RETIFICAÇÃO Nº 19 DO EDITAL Nº 38/2018

A Vice-Reitora da Universidade Federal de Goiás, no exercício da Reitoria, no
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, nos termos da Lei nº 8.745, de
09/12/1993, com a redação dada pelas Leis nº 9.849, de 26/12/1999, e 10.667, de
14/05/2003, resolve RETIFICAR no Edital n.º 38/2018, publicado no D.O.U. de 05/12/2018,
SEÇÃO 3, PÁGINAS 74 a 78, para contratação de professor por tempo determinado nas
seguintes Unidades Acadêmicas:

a)RETIFICAR
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina/Regional Goiânia e UAE de Letras e

Linguística/Regional Catalão
Áreas: Clínica Médica/Disciplina de Método Clínico I, Ginecologia e Obstetrícia,

Neurocirurgia e Língua Portuguesa e Ensino
Período de Inscrição: onde se lê 03/05/2019 a 13/05/2019, leia-se: 03/05/2019

a 20/05/2019

SANDRAMARA MATIAS CHAVES

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
EDITAL Nº 89, DE 9 DE MAIO DE 2019

PSS Nº 10/2019
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal da Integração

Latino-Americana - UNILA, conforme competências delegadas por meio da Portaria UNILA
nº 965, de 08 de junho de 2016, nos termos inciso IV e V do Art. 2º da Lei 8.745 de 9 de
dezembro de 1993 e posteriores alterações, torna público o Edital de Abertura de
Inscrição, destinado a selecionar Professor Visitante, por meio de Processo Seletivo
Simplificado:

1 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado é destinado a selecionar

Professores Visitantes e Visitantes Estrangeiros para Universidade Federal da Integração
Latino-Americana - UNILA.

1.2 A contratação de professores Visitantes brasileiros e/ou estrangeiros vista
contribuir para a intensificação das relações acadêmicas entre professores e pesquisadores
da UNILA e de outras universidades - fortalecendo o intercâmbio científico e institucional.
Os professores contratados deverão colaborar com o aprimoramento pedagógico docente
e com a elaboração de propostas de pós-graduação, além de atuarem no ensino de
graduação.

1.3 O presente Edital terá validade de 1 (um) ano, contado a partir da data de
publicação do Edital de Homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União (DOU),
podendo ser prorrogado por igual período, conforme interesse da Administração.

2 DOS REQUISITOS EXIGIDOS
2.1 Ser portador do título de doutor, no mínimo, há 2 (dois) anos.
2.2 Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área.
2.3 Ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 (cinco)

anos.
3 DO REGIME DE TRABALHO
3.1 O Regime de trabalho será de 40 horas semanais com Dedicação

Exclusiva.
3.2 Os Professores Visitantes e/ou Visitantes Estrangeiros contratados deverão

cumprir no mínimo 12 (doze) créditos na graduação.
4 DA REMUNERAÇÃO
4.1 O Professor Visitante e/ou Visitante Estrangeiro será contratado como

Professor do Magistério Superior, classificação Adjunto, Classe A, nível I, e receberá
remuneração conforme quadro abaixo:

. Classe Nível Vencimento
Básico

Retribuição por Titulação
(Doutorado)

Total

. A I R$ 4.627,84 R$ 5.359,65 R$ 9.987,49
4.2 O contratado receberá auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 458,00

(quatrocentos e cinquenta e oito reais).
5 DA INSCRIÇÃO
5.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico

https://sig.unila.edu.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos).
5.2 O período de inscrições será das 10:00 horas do dia 13 de maio até às 23:59

horas do dia 26 de maio de 2019.
5.3 Não havendo candidatos inscritos para alguma(s) das subáreas, as inscrições

permanecerão abertas por mais 7 (sete) dias mediante publicação de adendo ao edital de
abertura, na página da seleção pública, no sítio da UNILA
https://portal.unila.edu.br/concursos.

5.4 No ato da inscrição o candidato deverá anexar:
a) Currículo.
b) Os documentos comprobatórios dos itens a serem pontuados no currículo,

como: títulos, comprovação de experiência, artigos, etc.
c) Proposta de atuação acadêmica na UNILA, na área de conhecimento da vaga

pretendida, bem como sua contribuição com projetos de pesquisa e extensão e com
intercâmbio cultural, científico, tecnológico e educacional da América Latina.

5.4.1 Os arquivos deverão estar em formato .pdf, com limite de 10
megabytes.

5.4.2 Os documentos comprobatórios, citados na alínea "b", do item 2.4,
deverão ser anexados em arquivo único, assim como o currículo e a proposta de atuação
acadêmica.

5.5 Os documentos de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do subitem 5.4
poderão ser apresentados no idioma português ou espanhol.

5.6 As informações prestadas no ato da inscrição são inteira responsabilidade
do candidato.

5.7 A inscrição do candidato implicará ciência e tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas em edital.

5.8 A UNILA não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida
por motivos de ordem técnica dos computadores, bem como falhas de comunicação e/ou
congestionamento das linhas de comunicação que impossibilitem a transferência de
dados.

5.9 A taxa de inscrição é de R$ 215,00.
5.10 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 27 de

maio de 2019, conforme expediente bancário.
5.11 Os candidatos residentes fora do Brasil deverão observar as orientações

para pagamento do boleto disponível no site https://portal.unila.edu.br/concursos.
5.12 O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído em hipótese

alguma por solicitação do candidato.
5.13 Serão homologadas as inscrições que tiverem a taxa paga ou que a isenção

for deferida.
6 DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
6.1 Conforme previsto pelo Decreto N. 6.593/2008, poderá solicitar isenção do

pagamento da inscrição o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda, nos termos
do Decreto N. 6.135/2007.

6.2 Para usufruir tal direito, o candidato deverá realizar a sua inscrição e
solicitar isenção até o dia 19 de maio de 2019, observando os seguintes passos:

a) acessar o sítio https://sig.unila.edu.br/sigrh/public/home.jsf (Menu
Concursos), no qual estará disponível o Formulário de inscrição;

b) preencher integralmente o Formulário de acordo com as instruções nele
constantes, informando o Número de Identificação Social - NIS;

c) declarar no próprio Formulário que atende às condições estabelecidas no
item 6.1 deste edital;

d) concluir a inscrição e imprimir o comprovante.
6.3 Será consultado o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das

informações prestadas pelos candidatos.
6.4 Os dados informados no requerimento de inscrição precisam ser idênticos

aos constantes na base de dados do CadÚnico, sob pena de indeferimento do pedido de
isenção.

6.5 O Número de Identificação Social - NIS de que trata a alínea "b" do item
6.2, deve estar no nome do candidato interessado, não sendo admitido o NIS de
terceiros.

6.5.1 Não será aceito o número de protocolo de cadastro nos Programas Sociais
do Governo Federal - CadÚnico, sendo admitido apenas o Número de Identificação Social
- NIS definitivo.

6.6 A veracidade das informações prestadas será de inteira responsabilidade do
candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas
informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o
que acarreta eliminação da seleção, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do
Art. 10 do Decreto N. 83.936/1979.

6.7 Para o candidato isento será validada, apenas, a última inscrição
realizada.

6.8 Serão desconsiderados os pedidos de isenção do pagamento da taxa de
inscrição o candidato que:

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar as informações apresentadas;
c) não solicitar a isenção no prazo estabelecido no edital;
d) comprovar renda familiar mensal superior a três salários-mínimos, seja qual

for o motivo alegado.
6.9 As solicitações de isenção deferidas e indeferidas serão divulgadas no

endereço eletrônico https://documentos.unila.edu.br/concursos até a data de 22 de maio
de 2019.

6.10 Não será aceito pedido de reconsideração/recurso do indeferimento da
isenção.

6.11 O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido, deverá efetuar o
pagamento da inscrição dentro do prazo estipulado no período do subitem 5.10.

6.12 O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e não efetuar o
pagamento da inscrição na forma e no prazo estabelecido no subitem 5.10 não terá sua
inscrição homologada.

7 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
7.1 A listagem preliminar de inscrições homologadas será publicada pela Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas na página da seleção pública, no sítio da UNILA
https://documentos.unila.edu.br/concursos, mediante a confirmação do pagamento do
valor da inscrição, em um prazo de até 5 (cinco) dias corridos após o encerramento
destas.

7.2 O candidato poderá interpor recurso quanto a não homologação de sua
inscrição à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir
da divulgação da listagem preliminar de inscrições homologadas, encaminhando o

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2019 - UASG 153052

Nº Processo: 23070009610201969 . Objeto: Contrato UFG/FUNAPE. 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 10/05/2019. LIDIA MARIA DE
MOURA NOGUEIRA. Assistente em Administração. Ratificação em 10/05/2019. ROBSON
MAIA GERALDINE. Pró-reitor em Administração e Finanças. Valor Global: R$ 261.000,00.
CNPJ CONTRATADA : 00.799.205/0001-89 FUNDACAODE APOIO A PESQUISA.

(SIDEC - 10/05/2019) 153052-15226-2019NE800682
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