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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 Acadêmica.

2.2.5.2 - O candidato deverá levar para a perícia o Laudo
Médico original a que se refere o subitem 2.2.2.

2.2.5.3 - O Laudo Médico terá validade somente para este
processo seletivo e não será devolvido, assim como não serão for-
necidas cópias desse laudo.

2.2.5.4 - A não observância aos dispositivos legais, assim
como a reprovação na perícia ou o não comparecimento à perícia,
acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos por-
tadores de deficiência.

2.2.5.5 - No caso do candidato não ser considerado portador
de deficiência pela equipe multiprofissional, de acordo com a le-
gislação, ele passará a ser concorrente às vagas regulares a não ser
que tenha usufruído o direito do tempo adicional, de acordo com os
subitens 2.2.1.4, 2.2.1.4.1 e 2.2.1.4.2 para realização da prova, e nesse
caso será eliminado do concurso.

2.2.5.6 - Quando houver candidato portador de deficiência
aprovado, o resultado final será divulgado pela Unidade Acadêmica
após laudo médico pericial emitido pela Junta Médica Oficial da
UFG.

2.3 - Caso não haja candidato inscrito para qualquer área
deste Processo Seletivo, após certificação do Diretor da respectiva
Unidade Acadêmica e mediante autorização da PRODIRH, as ins-
crições poderão ser prorrogadas por 10 (dez) dias úteis, alterando, se
necessário, para a Classe imediatamente inferior.

2.3.1 - Na hipótese de ocorrer a prorrogação, é responsa-
bilidade da Unidade Acadêmica a publicação da informação no seu
sítio na Internet

2.4 - A Seleção será realizada no mínimo após 10 dias
corridos a partir da data de publicação do Edital no Diário Oficial da
União, conforme determina a Portaria 243/MEC, de 3 de março de
2011, independente do período de inscrições especificado neste Edi-
tal.

3 - As Unidades Acadêmicas disponibilizarão na secretaria e
no seu sítio na Internet, na íntegra, as normas complementares, parte
integrante do presente Edital, contendo o regulamento do Processo
Seletivo.

4 - O valor da taxa de inscrição é de R$ 45,00 (quarenta e
cinco reais), o qual não será devolvido em nenhuma hipótese.

5- Os resultados serão divulgados nos locais e nos períodos
indicados nas normas complementares elaboradas pelas Unidades
Acadêmicas (item 2.3).

6- Poderá ser formalizado recurso ao Conselho Diretor da
Unidade diretamente interessada no Processo Seletivo Simplificado
nas 24 horas após a divulgação do resultado.

7- Para a efetivação da contratação, os candidatos aprovados
deverão apresentar os documentos constantes do Anexo II, parte in-
tegrante do presente Edital, junto à Seção de Cadastro do Depar-
tamento do Pessoal (www.dp.ufg.br).

7.1 - A partir da publicação da homologação do resultado do
processo seletivo simplificado no Diário Oficial da União, os can-
didatos aprovados terão 15 (quinze) dias para apresentar os docu-
mentos constantes do Anexo II respeitado o número de vagas es-
pecificado no Anexo I deste Edital.

7.2 - Esgotado o prazo especificado no item 7.1 o candidato
que não apresentar a documentação será considerado desistente e,
quando for o caso, será convocado o próximo candidato aprovado.

7.3 - O candidato convocado com base no item 7.2 terá o
prazo de 15 (quinze) dias a partir da convocação, divulgada no sítio
do Departamento do Pessoal (www.dp.ufg.br), para apresentar os do-
cumentos constantes do Anexo II.

7.4 - A contratação será efetivada conforme disposto no item
1 deste Edital.

7.5 - É de inteira responsabilidade do candidato, ficar in-
formado da regularidade e dos prazos estabelecidos no presente edi-
tal.

7.6 - Não será contratado candidato que ocupe cargo efetivo
das carreiras do Magistério, de que tratam a Lei nº. 7.596 de
10/4/1987 e o Decreto nº. 94.664 de 23/7/1987, ou que tenha tido
contrato temporário nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, nos termos
da Lei nº 8.745, de 09/12/1993, com a redação dada pela Lei nº
11.784, 22/09/2008.

7.7 - As atividades de ensino dar-se-ão em disciplinas com-
patíveis com a formação exigida no concurso, segundo os interesses
da UFG.

7.8 - O candidato poderá atender demandas que não sejam da
Unidade Acadêmica responsável pelo concurso desde que sejam em
disciplinas compatíveis com a formação exigida no concurso, se-
gundo os interesses da UFG.

8 - O professor substituto fará jus ao pagamento da Re-
tribuição por Titulação estabelecida nos Requisitos Exigidos e Classe
do Professor, do anexo I, sendo vedada qualquer alteração posterior.

ERIBERTO FRANCISCO BEVILAQUA MARIN

ANEXO I

P ro c e s s o Unidade
Acadêmica***

Período
de Inscrição **

Local de
Atuação

Vagas * Regime de
Tr a b a l h o

Remuneração
Mensal R$

Área/ Disciplina Classe do Pro-
fessor

Requisitos exigidos Vigência do
Contrato

23070.009919/2013-63 Faculdade de Medicina 04/06/2013 a
14/06/2013

Goiânia 01 20 horas 1.863,83 Radiologia e Diagnóstico
por Imagem

Especialista Graduação em Medicina com Residência Médica em Ra-
diologia e Diagnóstico por Imagem, com registro de es-
pecialidade no CRM

31/12/2013

23070.010109/2013-50 Escola de Música e Artes Cê-
nicas

04/06/2013 a
14/06/2013

Goiânia 01 40 horas 2.519,54 Musicoterapia: Teoria,
Clínica e Pesquisa

Auxiliar Graduação em Musicoterapia 31/12/2013

23070.008564/2013-95 Escola de Agronomia e Enge-
nharia de Alimentos

04/06/2013 a
14/06/2013

Goiânia 01 40 horas 2.519,54 To p o g r a f i a Auxiliar Graduação em Agronomia ou Engenharia Civil ou Tec-
nólogo em Agrimensura ou Tecnólogo em Geoprocessa-
mento ou áreas afins

31/12/2013

*Uma das vagas reservada aos candidatos portadores de deficiência, conforme disposto no item 2.2 do Edital
**Caso não haja candidato inscrito para qualquer área, após certificação do Diretor da respectiva Unidade Acadêmica e mediante autorização da PRODIRH, as inscrições poderão ser prorrogadas por 10 (dez) dias úteis
alterando, s
necessário, para a Classe imediatamente inferior.
***Unidades Acadêmicas:
***Faculdade de Medicina - FM/UFG
1ª avenida. s/n - S. Universitário, CEP 74605-020, Goiânia - Goiás - Brasil
Telefone: (62) 3209-6247 Telefax: (62) 3209-6248 - Endereço Eletrônico: WW W. m e d i c i n a . u f g . b r
***Escola de Música e Artes Cênicas - EMAC
Campus II Samambaia -Goiânia - GO - Caixa Postal 131 - CEP: 74.001-70
Telefone: (62) 3521-1125 fax: (62) 3521-1175 - Endereço Eletrônico: www.musica.ufg.br
Horário de atendimento: 8:00 às 11:30hs e das 14:00 às 17:30hs
***Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - EAEA
Campus II Samambaia Rodovia Goiânia/Nova Veneza, Km 0 Caixa Postal 131, CEP 74690-900 Goiânia- GO - Brasil Telefone (62) 3521 1530; Fax: (62) 3521 1603,
email: marcileneufg@gmail.com, sítio: www.agro.ufg.br, horário de Atendimento: das 8h00min às 1h30min e das 14h00min às 17h30min

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio UFG no- 120/2013. Processo UFG no-

23070.007600/2013-01. Objeto: Proporcionar aos estudantes, regu-
larmente matriculados e com freqüência efetiva nos cursos de gra-
duação da UFG, oportunidade de realização de estágio curricular nas
diversas áreas de atuação da concedente. Convenentes: UFG e Bio-
Ambiental Sistemas de Saneamento Ltda. Assinatura: 03/06/2013.
Validade: 03/06/2013 a 02/06/2018.

Espécie: Convênio UFG no- 121/2013. Processo UFG no-

23070.006925/2013-69. Objeto: Proporcionar aos estudantes, regu-
larmente matriculados e com freqüência efetiva nos cursos de gra-
duação da UFG, oportunidade de realização de estágio curricular nas
diversas áreas de atuação da concedente. Convenentes: UFG e Rosa
& Silva Ltda - EPP. Assinatura: 03/06/2013. Validade: 03/06/2013 a
02/06/2018.

Espécie: Convênio UFG no- 122/2013. Processo UFG no-

23070.007415/2013-17. Objeto: Proporcionar aos estudantes, regu-
larmente matriculados e com freqüência efetiva nos cursos de gra-
duação da UFG, oportunidade de realização de estágio curricular nas
diversas áreas de atuação da concedente. Convenentes: UFG e Me-
talurgica Concept Ltda - ME. Assinatura: 03/06/2013. Validade:
03/06/2013 a 02/06/2018.

Espécie: Convênio UFG no- 123/2013. Processo UFG no-

23070.002589/2013-85. Objeto: Proporcionar aos estudantes, regu-
larmente matriculados e com freqüência efetiva nos cursos de gra-

duação da UFG, oportunidade de realização de estágio curricular nas
diversas áreas de atuação da concedente. Convenentes: UFG e Ale-
xandre Leite Arquitetos e Associados S/S Ltda. Assinatura:
03/06/2013. Validade: 03/06/2013 a 02/06/2018.

Espécie: Convênio UFG no- 124/2013. Processo UFG no-

23070.005502/2013-21. Objeto: Proporcionar aos estudantes, regu-
larmente matriculados e com freqüência efetiva nos cursos de gra-
duação da UFG, oportunidade de realização de estágio curricular nas
diversas áreas de atuação da concedente. Convenentes: UFG e Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública e Justiça. Assinatura:
31/05/2013. Validade: 31/05/2013 a 30/05/2018.

RETIFICAÇÕES

No Edital de Homologação no- 070, publicado no Diário
Oficial da União de 29/04/2013, seção 3, página 74, que homologou
o resultado do Concurso Público objeto do edital no- 77, publicado no
D.O.U. de 07/11/2012, Área: Filosofia Política/FAFUL, onde se lê:
em regime de vinte horas semanais, leia-se: em regime de Dedicação
Exclusiva. (Processo no- 23070.015918/2012-77)

No Edital de Homologação No- 089, publicado no Diário
Oficial da União de 29/05/2013, seção 3, página 70, que homologou
o resultado do processo seletivo simplificado para contratação de
Professor Substituto, Processo no- 23070.006420/2013-02, onde se lê:
Processo no- 23070.008137/2013-15, Área/Disciplina: Economia Ge-
ral/FACOMB, leia-se: Processo no- 23070.006420/2013-02, Área/Dis-
ciplina: Economia Geral/FACE.

HOSPITAL DAS CLINICAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

No- Processo: 23070.002416/2013-67. Pregão Eletrônico SRP nº.
14/2013. Objeto: Aquisição de mat. farmacológico. Contratante: Hos-
pital das Clínicas - CNPJ: 01.567.601/0002-24. Espécie: Ata nº.
161/2013 - Contratada: 04.307.650/0001-35 - Onco Prod Dist. de
Prod. Hosp. e Onc. Ltda. (Itens: 01 e 02). Ata nº. 162/2013 - Con-
tratada: 04.970.285.0001-44 - Gamacorp Hosp. Com. de Med. Ltda.
(Item: 03). Ata nº. 163/2013 - Contratada: 06.081.203/0001-36 -
Hosp-Log Com. de Prod. Hosp. Ltda. (Item: 05). Ata nº. 164/2013 -
Contratada: 33.009.945/0002-04 - Produtos Roche Quím. e Farm.

S/A. (Item: 04). Valor Global R$ 2.065.491,00 (dois milhões sessenta
e cinco mil quatrocentos e noventa e um reais). Vigência: 12 meses,
a contar da assinatura da Ata. Data da assinatura: 21/05/2013.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
L AT I N O - A M E R I C A N A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Profis-
sionais de Professor Visitante - Art. 2º, inciso IV e V da Lei no- 8.745/93.
CONTRATANTE: Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Nº 16/2012-CONTRATADO: Fernando Mesquita de Faria
OBJETO: Altera a cláusula quinta, relativa à vigência. Vigência:
04/06/13 a 03/06/14.
DATA E ASSINATURA: 23/05/2013. HÉLGIO HENRIQUE CAS-
SES TRINDADE pela contratante.


		ouvidoria@in.gov.br
	2013-06-04T06:03:43-0300
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




