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RETIFICAÇÃO

No Edital nº 033/2017-PROGESP, referente ao concurso
público de provas e títulos para o cargo de professor do magistério
superior na classe "A", publicado no DOU nº 197, de 13.10.2017,
Seção 3, p. 68/74, ONDE SE LÊ: "10.1. As provas poderão ocorrer
no período de 15/01/2018 a 30/03/2018, de acordo com o calendário
previsto no item 9.1, podendo ser aplicadas, no horário local, nos
municípios de Caicó/RN, Currais Novos/RN, Santa Cruz/RN ou
Natal/RN", LEIA-SE: "10.1. As provas poderão ocorrer no período de
15/01/2018 a 31/05/2018, de acordo com o calendário previsto no
item 9.1, podendo ser aplicadas, no horário local, nos municípios de
Caicó/RN, Currais Novos/RN, Santa Cruz/RN ou Natal/RN ".

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 22/2018 - UASG 153114

Nº Processo: 23078020573201716 . Objeto: Contratação da
FUNDAÇÃO para apoiar a realização do Projeto Reabilitação por
prótese bucomaxilofacial. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Visando o desenvolvimento científica à
capacitação na área de Odontologia da UFRGS. Declaração de
Dispensa em 02/03/2018. ADRIANA CORSETTI. Coordenador do
Projeto.. Ratificação em 07/03/2018. LUIS ROBERTO DA SILVA
MACEDO. Pró-reitor de Planejamento e Administração em
Exercicio.. Valor Global: R$ 18.000,00. CNPJ CONTRATADA :
74.704.008/0001-75 FUNDACAODE APOIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RGS.

(SIDEC - 07/03/2018) 153114-15235-2018NE800028

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 24/2018 - UASG 153114

Nº Processo: 23078002244201866 . Objeto: Contratação da
FUNDAÇÃO para apoiar a realização do Curso de Especialização
Gestão da Segurança e Defesa Cibernéticas. Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Solicitação aprovada pela Nota nº
0141/2018-PF-UFRGS-FRS. Declaração de Dispensa em 02/03/2018.
ERICO ESTEVES DUARTE. Coordenador do Projeto.. Ratificação
em 07/03/2018. LUIS ROBERTO DA SILVA MACEDO. Pró-reitor
de Planejamento e Administração em Exercicio.. Valor Global: R$
315.000,00. CNPJ CONTRATADA : 02.475.386/0001-13
FUNDACAOEMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO S.

(SIDEC - 07/03/2018) 153114-15235-2018NE800028

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 25/2018 - UASG 153114

Nº Processo: 23078002245201819 . Objeto: Contratação da
FUNDAÇÃO para apoiar a realização do Curso de Especialização
Estratégia e Relação Internacionais Comtemporâneas, da Faculdade
de Ciências Econômicas da UFRGS. Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Solicitação aprovada pela Nota nº
0138/2018-PF-UFRGS-FRS. Declaração de Dispensa em
02/03/2018. ERICO ESTEVES DUARTE. Coordenador do
Projeto.. Ratificação em 07/03/2018. LUIS ROBERTO DA SILVA
MACEDO. Pró-reitor de Planejamento e Administração em
Exercicio.. Valor Global: R$ 432.000,00. CNPJ CONTRATADA :
02.475.386/0001-13 FUNDACAOEMPRESA ESCOLA DE
ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO S.

(SIDEC - 07/03/2018) 153114-15235-2018NE800028

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 26/2018 - UASG 153114

Nº Processo: 23078002243201811 . Objeto: Contratação da
FUNDAÇÃO para apoiar a realização do Curso de Especialização
Direito Penal e Políticas Criminal: Sistema Constitucional e
Direitos Humanos, da faculdade de Direito da UFRGS. Total de
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Solicitação aprovada
pela Nota nº0142/2018-PF-UFRGS-FRS. Declaração de Dispensa
em 02/03/2018. ODONE SANGUINE. Coordenador do Projeto..
Ratificação em 07/03/2018. LUIS ROBERTO DA SILVA
MACEDO. Pró-reitor de Planejamento e Administração em
Exercicio.. Valor Global: R$ 498.000,00. CNPJ CONTRATADA :
74.704.008/0001-75 FUNDACAODE APOIO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS.

(SIDEC - 07/03/2018) 153114-15235-2018NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2018 ao
Convênio Nº 837137/2016. Convenentes: Concedente:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Unidade
Gestora: 153114. Convenente: FUNDACAO DE APOIO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS, CNPJ nº 74704008000175.
Prorrogar o prazo de vigência até 31/12/2018. Alterar a cláusula dos
custos operacionais. Valor Total: R$ 207.464,75, Valor de
Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 20/02/2018 a 31/12/2018. Data de
Assinatura: 21/02/2017. Signatários: Concedente: RUI VICENTE
OPPERMANN, CPF nº 14851610025, Convenente: SERGIO
NICOLAIEWSKY, CPF nº 004.315.830-72.

AVISO DE ANULAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2018
Fica anulada a Inexigibilidade supracitada, referente ao

processo Nº 23078518765201750 .

SERGIO GUSTAVO DA COSTA VIANA
Agente Administrativo

(SIDEC - 07/03/2018) 153114-15314-2018NE800028

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2018

Empresas Vencedoras CNPJ 80.726.318/0001-93, Valor R$
232.116,00 - CNPJ 88.010566/0001-45, Valor R$ 212.366,60.

JOSÉ JOÃO MARIA DE AZEVEDO
Presidente da Cpl

(SIDEC - 07/03/2018) 153114-15235-2018NE800028

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 22/2018

Empresa Vencedora CNPJ 15.823.601/0001-71, Valor R$
34.390,00.

JOSÉ JOÃO MARIA DE AZEVEDO
Presidente da Cpl

(SIDEC - 07/03/2018) 153114-15235-2018NE800028

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 153152

Número do Contrato: 19/2014.
Nº Processo: 23079073174201380.
PREGÃO SRP Nº 4/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE -JANEIRO. CNPJ Contratado: 04375510000102.
Contratado : MENDES DOS SANTOS REFEICOES -COLETIVAS
SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada em
fornecimento de refeição transportada. Fundamento Legal: Lei
8666/90 e 10520/02 . Vigência: 05/02/2018 a 05/08/2018. Valor Total:
R$3.356.250,00. Fonte: 6153000100 - 2018NE800351. Data de
Assinatura: 05/02/2018.

(SICON - 07/03/2018) 153152-15236-2018NE800338

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 20/2018

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada,
publicada no D.O.U em 28/02/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Produtos para Saúde para atender o Serviço de
Otorrinolaringologia- Cateter ,Tipo Flexível e Outros.

MARIA LUCIA COSTA DE ALMEIDA
Pregoeira

(SIDEC - 07/03/2018) 153152-15236-2017NE800467

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 154/2017

Esta pregoeira torna público o resultado de julgamento do
Pregão Eletrônico nº 154/2017 desta UASG, referente ao processo
administrativo 23079.034687/2017-25 onde sagraram-se vencedoras
as empresas: DPM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
(itens: 30, 32, 33, 38 e 39; Valor Global: R$ 26.049,0684);
KOVALENT DO BRASIL LTDA (Itens do grupo 2; Valor Global:
R$ 26.658,00); NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS
LTDA - ME (item 34; Valor Global: R$ 3.225,60); SCAN
DIAGNÓSTICA INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA - EPP (Itens
do grupo 1; Valor Global: R$ 15.210,00); VALE DIAGNÓSTICOS
LTDA - EPP (itens 37, 40 e 42; Valor Global: R$ 31.502,95); CEI
COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
(itens: 15, 31 e 46; Valor Global: R$ 205.326,00); DIAMED LATINO
AMERICA SA (itens 16, 17, 19, 20 e 21; Valor Global: R$
44.779,80). Vigência da ata: até 28/02/2019. Atas nº 12 a 18/2018.

BARBARA SOARES AVANCI

(SIDEC - 07/03/2018) 153152-15236-2018NE800338

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 174/2017

A Pregoeira do Pregão 174/2017,torna público oResultado de
Julgamento referente Processo nº23079.055464/2017-00, onde
sagrou-se vencedora a empresa: Edwards Lifesciences Com.
Prod.Médi-co-Cirúrgicos LTDA, para o item único. VIGÊNCIA DA
ATA 01/03/2018 A 28/02/2019.

MARIA LUCIA COSTA DE ALMEIDA

(SIDEC - 07/03/2018) 153152-15236-2018NE800338

SETOR DE CONVÊNIOS E RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

EXTRATO DE ACORDO

Proc. 23079.058001/2017-91
Espécie: Erasmus+ Acordo Inter-Institucional entre a UFRJ e a
Agricultural University of Athens
Objeto: Cooperar para o intercâmbio de estudantes e staff no contexto
do programa Erasmus+
Data de assinatura: 25/01/2018
Vigência: 02 (dois) anos
Assinaram o Acordo:
Agricultural University of Athens (AUA), o(a) Vice-Reitor, Prof.
Epaminondas Paplomatas
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o(a) Reitor, Prof.
Roberto Leher

EXTRATO DE ACORDO

Proc. 23079.055484/2016-91
Espécie: Acordo Geral de Doutorado em Cotutela entre a UFRJ e a
Universidade de Durham
Objeto: Estabelecer programa de Co-Tutela em doutorado entre a
UFRJ e a Universidade de Durham.
Data de assinatura: 22/02/2018
Vigência: 05 (cinco) anos
Assinaram o Acordo:
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o(a) Reitor, Prof.
Roberto Leher
University of Durham (Durham), a Diretora de Operações, Srª. Jane
Robinson

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO
FRAGA FILHO

AVISO DE PENALIDADE

O Diretor Geral do Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro-HUCFF/UFRJ, Dr.
José Leoncio de Andrade Feitosa, por meio do processo de Apuração
de Responsabilidade nº 23079.052373/2017-12, resolve aplicar à
empresa FARMACONN LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.159.816/0001-13, a penalidade de multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta da
licitante, totalizando R$ 744,00 (Setecentos e Quarenta e Quatro
Reais), e advertência por inexecução das obrigações assumidas
através do Pregão Eletrônico SRP nº 104/2015 do Hospital de
Clínicas da UFTM ao qual o Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho/UFRJ aderiu, conforme julgamento às fls. 165-165v. Desta
decisão cabe recurso ao Magnífico Reitor no prazo de 5 (cinco)
dias.

JOSÉ LEONCIO DE ANDRADE FEITOSA

CENTRO DE LETRAS E ARTES

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

EDITAL Nº 99, DE 7 DE MARÇO DE 2018

O Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Prof.
Mauro Cesar de Oliveira Santos, resolve tornar público o resultado
do processo seletivo aberto para contratação de professor substituto
do Departamento de Análise e Representação da Forma, setor
Expressão Gráfica, referente ao Edital nº 41, de 01 de fevereiro de
2018, publicado no D.O.U nº 24, de 02 de fevereiro de 2018,
divulgando os nomes dos candidatos aprovados:

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE E REPRESENTAÇÃO
DA FORMA

SETOR EXPRESSÃO GRÁFICA
1º lugar: Luis Candido Gomes de Campos
2º lugar: Raul Bueno Andrade Silva
3º lugar: André Cavedon Ripoll
4º lugar: Wandilson Guimarães de Almeida Junior

MAURO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS

RETIFICAÇÃO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 158515

Número do Contrato: 20/2015. Nº Processo: 23204010587201640.
PREGÃO SRP Nº 15/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO OESTE DO -PARA. CNPJ Contratado: 05642330000102.
Contratado : TECSERVICE TECNOLOGIA EM -INFORMATICA E
TELEFONIA EIREL. Objeto: Inclusão da CLÁUSULA SÉTIMA,
referente à Despesa, no Segundo Termo Aditivo e a Concessão de
Reajuste de Preços do Contrato n° 20/2015. Fundamento Legal: Au-
torização da Autoridade Competente (fl.362)e amparo legal no Art. 5°
do Decreto 1.054/1994. Valor Total: R$1.065.962,35. Fonte:
112000000 - 2017NE800132. Data de Assinatura: 13/12/2017.

(SICON - 08/01/2018) 158515-26441-2017NE801062

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº 16/2015
Nº Processo: 23204012715201428. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE DO -PARA. CNPJ Contratado:
33402892000297. Contratado : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS -TECNICAS ABNT. Objeto: Rescisão amigável do con-
trato n° 16/2015 a partir de 28 de novembro de 2017. Fundamento
Legal: Art. 79, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Autorização da Au-
toridade Competente (fl. 269) e Anuência da Contratada (fl. 268).
Data de Rescisão: 28/11/2017 .

(SICON - 08/01/2018) 158515-26441-2017NE801062

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 69, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017.
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS ICS - DO EDITAL
DE ABERTURA Nº 65 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017.

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE
DO PARÁ- Ufopa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto
Presidencial de 28 de março de 2014, publicado no Diário Oficial da
União em 31 de março de 2014, Seção 2, pág. 1, na forma do que
dispõe a Lei nº 8.745/1993 com as modificações introduzidas pela Lei
nº 12.425/2011, Lei nº 12.772/2012, Decreto nº 7.585/2011, consi-
derando o Decreto nº 6.944/2009 e a Resolução nº 24/2013 - CON-
SUN, torna público o edital de homologação do resultado final do
Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preenchimento de vagas de
Professor Substituto do Magistério Superior, em regime de 40 (qua-
renta) horas, objeto do edital nº65, de 13 de Novembro de 2017,
publicado no DOU nº 220, Seção 3, em 17 de novembro de 2017,
com retificações publicados no DOU 221, seção 3 em 20 de no-
vembro de 2017.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE- ICS
Tema: DIREITO PÚBLICO E DIREITOS HUMANOS
NOME/NOTA FINAL
Não houve candidatos inscritos/homologados
Tema: DIREITO PRIVADO E PRÁTICA FORENSE
NOME/NOTA FINAL -João Ricardo Silva/ 7,0

RAIMUNDA NONATA MONTEIRO
Reitora

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2018 - UASG 153063

Nº Processo: 031664/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada em ATIVIDADES AUXILIA-
RES NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 09/01/2018 de 09h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Augusto Corrêa,01 Cidade Universitaria Prof.silveira
Neto Guamá - BELEM - PA ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/153063-05-3-2018. Entrega das Propostas: a partir
de 09/01/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 19/01/2018 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO
Reitor

(SIDEC - 08/01/2018) 153063-15230-2017NE800094

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS
B A R R E TO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 74/2017

O Complexo Hospitalar UFPA/EBSERH informa o resultado
final do Pregão Nº 074/2017, que teve coo vencedoras as empre-
sas:EUROPA MEDICO SERVICE LTDA-EPP, PROMEDON BELO
HORIZONTE PROD. MEDICO- E ODONTOLÓGICOS, E TAMUS-
SINO E CIA LTDA, no valor global de R$858.693,20 (oitocentos e
cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte cen-
tavos)

PAULO ROBERTO ALVES DE AMORIM
Superintendente

(SIDEC - 08/01/2018) 158172-15230-2017NE800198

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2017

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 18/12/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Im-
plantação de sistema registro de preços, com vigência de doze meses
para aquisição parcelada, conforme necessidade de produtos para a
saúde (cartões perfil K KPA KPB JKA JKB CTL e outros). O objeto
atenderá o Complexo Hospital de Clínicas da UFPR, conforme es-
pecificações detalhadas em edital e anexos.

TANIA MARA ZIOLKOSKI
Presidente da Comissão de Licitação

(SIDEC - 08/01/2018) 153808-15232-2018NE800006

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 171/2017

Vencedores: 1)LAMARE COMERCIO DE PECAS E ACES-
SORIOS LTDA - ME_(Item: 5); 2)KAMAR KAYAL COMERCIO E
SERVICOS - EPP_(Itens: 6 e 7).

MARÍLIA BATISTA DE LIMA PEQUENO
Coordenadora de Licitações

(SIDEC - 08/01/2018) 153080-15233-2017NE800021

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

EDITAL No- 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2018

RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 52/2017

A Reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do Edital

52/2017, publicado em DOU de 02/01/2018.

No item 6.1.1 das vagas, onde-se lê:

Departamento OU Unidade Aca-
dêmica

Á re a / M a t é r i a Va g a s Regime de Trabalho Perfil do Candidato

UACSA/UFRPE Estruturas Algébricas,
Geometria e Topologia

2 + 1 para cota conforme
Lei 12990/2014

40h DE Graduação em Engenharia OU Física OU Matemática OU Estatística
OU Computação com Doutorado em Engenharia OU Física OU Ma-
temática OU Estatística

Leia-se:

Departamento OU Unidade Aca-
dêmica

Á re a / M a t é r i a Va g a s Regime de Tra-
balho

Perfil do Candidato

UACSA/UFRPE Estruturas Algébricas,
Geometria e Topologia

2 + 1 para cota conforme
Lei 12990/2014

40h DE Graduação em: Engenharia, OU Física OU Matemática, Estatística OU
Computação com Mestrado em Engenharia, OU Física OU Matemática OU
Estatística

Ficando inalterados os demais itens.

MARIA JOSÉ DE SENA

e finenceira da CONTRATADA ao Projeto Acadêmico sob o título
"Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica III - Rede Ce-
gonha". Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 8.958/94,Decreto
7.423/2010, Decreto 8.241/2014, Resolução nº 061/2016-CONSAD.
Vigência: 29/12/2017 a 28/03/2019. Valor Total: R$300.000,00. Fon-
te: 6151000000 - 2017NE806671 Fonte: 6151000000 -
2017NE806672. Data de Assinatura: 29/12/2017.

(SICON - 08/01/2018) 153103-15234-2018NE800071

EXTRATO DE CONTRATO No- 6186/2017 - UASG 153103

Nº Processo: 23077064643201740. DISPENSA Nº 60036/2017. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO NOR-
TE. CNPJ Contratado: 08469280000193. Contratado : FUNDACAO
NORTE RIO GRANDENSE DE -PESQUISA E CULTURA. Objeto:
Obter o apoio na execução das atividades e na gestão administrativa
e financeira da Contratada ao Projeto Acadêmico na vertente de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Estudo de CT&I sob o
título "Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente Orientada ao
Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à Sífilis".
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 8.958/94, Decreto 7.423/2010,
Decreto 8.241/2014, Resolução nº 061/2016-CONSAD. Vigência:
29/12/2017 a 28/12/2020. Valor Total: R$165.533.021,00. Fonte:
6100000000 - 2017NE806744 Fonte: 6100000000 - 2017NE806745
Fonte: 6100000000 - 2017NE807095 Fonte: 6100000000 -
2017NE807096. Data de Assinatura: 29/12/2017.

(SICON - 08/01/2018) 153103-15234-2017NE800071

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE 8 DE JANEIRO DE 2018
COMPLEMENTAR AO EDITAL No- 33/2017-PROGESP

CONCURSO PÚBLICO

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, por meio de edital complementar, torna
pública a divulgação parcial do calendário do concurso Público para
professor do Magistério Superior, objeto do Edital nº 033/2017-PRO-
GESP, publicado no DOU nº 197, de 13/10/2017, Seção 3, p. 68/74,
posteriormente retificado no DOU nº 222, de 21/11/2017, Seção 3, p.
80:

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO No- 1/2018 UASG 153165

Nº Processo: 23082.023407/2015. Objeto: Contratação de Empresa de
Engenharia para Conclusão dos Blocos 1 de Professores e Labo-
ratórios da Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade
Federal Rural de Pernambuco. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
09/01/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Rua
Dom Manoel de Medeiros S/n - Dois Irmaos RECIFE - PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153165-99-1-2018. Entre-
ga das Propostas: a partir de 09/01/2018 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/01/2018 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Https://goo.gl/Bpq8wK

ALDO RIOS SOARES
Presidente da CPRDC

(SIDEC - 08/01/2018) 153165-15239-2018NE800030

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO
DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO No- 3/2018

Processo nº 23007.023757/2017-63. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho - Professor Substituto. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA. Contratado: DALILA PI-
NHEIRO DA SILVA, CPF: 319.903.358-02. Objeto: ministrar aulas
no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas. Vigência:
09/01/2018 a 09/04/2018, podendo ser prorrogado a critério da Uni-
versidade, vedada a ultrapassagem do prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) meses. Retribuição mensal: importância equivalente a remu-
neração de Professor Classe A, Assistente A, Nível 1, em regime de
40 (quarenta) horas semanais de trabalho. Fundamento legal: inciso
IV e § 1° do art. 2° da Lei n° 8.745/93. Signatários: Prof. SILVIO
LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA e DALILA PINHEIRO DA SILVA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO No- 6025/2017 - UASG 153103

Nº Processo: 23077047568201752. DISPENSA Nº 60037/2017. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO NOR-
TE. CNPJ Contratado: 08469280000193. Contratado : FUNDACAO
NORTE RIO GRANDENSE DE -PESQUISA E CULTURA. Objeto:
Obter o apoio na execução das atividades e na gestão administrativa

EDITAL DE 8 DE JANEIRO DE 2018
COMPLEMENTAR AO EDITAL No- 33/2017-PROGESP

CONCURSO PÚBLICO
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Unidade de Lotação Área Prova Escrita Demais avaliações (Di-
dática, MPAP, Títu-

los)*

Horário de Início da
prova escrita

Local

Ciências Sociais em Saúde/Saúde Coleti-
va/Práticas em Serviços de Saúde/Internato e

22/01/2018 22/01/2018 a
26/01/2018

08:30h Escola Multicampi de Ciências Médicas
Av. Dr. Carlindo de Souza Dantas, 540, 2º andar, sala

210, Caicó-RN
Residência/Ensino Tutorial/Educação na Co-

munidade (Adjunto-A/DE)
Escola Multicampi de Ciên-

cias Médicas do RN
Anestesiologia / Medicina de Urgência / In-

ternato e Residência /
22/01/2018 22/01/2018 a

26/01/2018
08:30h Escola Multicampi de Ciências Médicas

Av. Dr. Carlindo de Souza Dantas, 540, 1º andar, sala
110, Caicó-RN

Habilidades Clínicas / Educação na Comu-
nidade/

Semiologia e Prática Médica (Santa Cruz)
Auxiliar/20h

Medicina de Família e Comunidade /Interna-
to e Residência/ Ensino

22/01/2018 22/01/2018 a
26/01/2018

08:30h Escola Multicampi de Ciências Médicas
Av. Dr. Carlindo de Souza Dantas, 540, 2º andar, sala

211, Caicó-RN
Tutorial/ Semiologia e Prática Médica (Au-

xiliar/40h)
Fisiologia Humana/ Farmacologia/ Ensino

Tutorial em Medicina/
29/01/2018 29/01/2018 a

02/02/2018
08:30h Escola Multicampi de Ciências Médicas

Av. Dr. Carlindo de Souza Dantas, 540, Auditório do 2º
andar, Caicó-RN

Ensino de Habilidades/ Internato e Residên-
cia (Adjunto-A/DE)

(*) Datas e horários confirmados no decorrer do Concurso com a Comissão Examinadora.

MIRIAN DANTAS DOS SANTOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO No- 81/2017 - UASG 153114

Nº Processo: 23078505160201707. PREGÃO SISPP Nº 117/2017.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO
SUL. CNPJ Contratado: 02189399000126. Contratado : COZILAN-
DIA COMERCIO E MANUTENCAO -DE EQUIPAMENTOS LTDA
-. Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços de
manutenção preventiva e Corretiva, com fornecimento e serviço de
troca de peças para as Máquinas Industriais de lavar louça dos Res-
taurantes Universitários da UFRGS. Fundamento Legal: 8666/93 E
117/17 . Vigência: 07/12/2017 a 06/12/2018. Valor Total:
R$469.000,00. Fonte: 100000000 - 2017NE808925 Fonte: 100000000
- 2017 808924. Data de Assinatura: 07/12/2017.

(SICON - 08/01/2018)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 8/2018 - UASG 153114

Número do Contrato: 126/2015. Nº Processo: 23078010760201511.
PREGÃO SISPP Nº 159/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO GRANDEDO SUL. CNPJ Contratado:
02294475000163. Contratado : UNISERV - UNIAO DE SERVICOS
LTDA -.Objeto: Acréscimo de R$ 44.748,02(quarenta e quatro mil,
setecentos e quarenta e oito reais e dois centavos).Supressão de R$
29.266,62(vinte e nove mil, duzentos esessenta e seis reais e sessenta
e dois centavos). Fundamento Legal: 8666/93 . Valor Total:
R$730.804,65. Fonte: 112000000 - 2017NE800063. Data de Assi-
natura: 03/01/2018.

(SICON - 08/01/2018)

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO No- 189/2017

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 26/12/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de Empresa Especializada para a prestação de serviços ter-
ceirizados de Limpeza Interna, de natureza contínua, para atuar nas
diversas unidades da UFRGS.

MARCELO UTZ ASCONAVIETA
Diretor do Delit

Em exercicio

(SIDEC - 08/01/2018) 153114-15235-2018NE800109

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DOAÇÃO

DOADORA: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. DONA-
TÁRIA: Instituto Nova Agro de Cidadania. RESUMO DO OBJETO:
Doação de bens propriedade da Doadora à Donatária descritos na
relação anexo no processo administrativo nº 23078.513363/2018-69,
que fica fazendo parte do termo de doação, cuja a propriedade é
transferida da Doadora para a Donatária, que aceita em carater de-
finitivo e na melhor forma do direito. DATA E ASSINATURA:
18/12/2017 por Hélio Henkin, Pró-Reitor de Planejamento e Ad-
ministração da UFRGS e Júlio Cesar Hessel, Procurador do Instituto
Nova Agro de Cidadania. NUMERO DO PROCESSO:
23078.513363/2017-69.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 7/2018 - UASG 153152

Nº Processo: 23079050018201709. Objeto: Pregão Eletrônico - Pro-
duto para saúde para atender o serviço de Centro Cirúrgico ( CA-
NETA USO MEDICO, MATERIAL POLIMERO, TIPO ARGONIO )
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 09/01/2018 de 09h00 às
12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Profesor Paulo Rocco,
255 Ilha do Fundão - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.compras-
governamentais.gov.br/edital/153152-05-7-2018. Entrega das Propos-
tas: a partir de 09/01/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 19/01/2018 às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br. Informações Gerais: Havendo divergência entre o Compras
Net e o Edital Prevalecera o ultimo.

NELSON GERMANO PERUCHETTI
Pregoeiro

(SIDEC - 08/01/2018) 153152-15236-2018NE800467

AVISOS DE SUSPENSÃO
PREGÃO No- 124/2017

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 19/09/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de Produto para Atender ao Serviço de Coordenação de In-
formática e Redes

BARBARA SOARES AVANCI
Pregoeira

(SIDEC - 08/01/2018) 153152-15236-2017NE800467

PREGÃO Nº 174/2017

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 27/12/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Produto
para atender ao serviço de Anestesiologia Cateter monitorização, com
cessão de equipamento.

MARIA LUCIA COSTA DE ALMEIDA
Pregoeira

(SIDEC - 08/01/2018) 153152-15236-2017NE800467

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
INSTITUTO DE BIOLOGIA

EDITAL No- 12, 8 DE JANEIRO DE 2018
SELEÇÃO

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Biológicas (Genética) do Instituto de Biologia da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, nos termos das Resoluções 01/2006 e
02/2006 do CEPG/UFRJ e de acordo com o Regulamento do Pro-
grama, torna público que estarão abertas, de 09/01 a 09/02/2018, as
inscrições para a seleção ao Curso de Doutorado em Ciências Bio-
lógicas (Genética), turma 2018/1 2, que será conduzida pela Co-
missão de Seleção conforme as normas descritas neste edital. Ins-
crições: de 09/01 a 09/02/2018.

O edital está disponível na íntegra no Boletim da UFRJ e nos
endereços eletrônicos: www.ufrj.br , www.pr2.ufrj.br e no www.in-
tranet.biologia.ufrj.br/pggen/ Prof. Rodrigo de Moraes Brindeiro Di-
retor do Instituto de Biologia.

AMILCAR TANURI

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2017 - UASG 153034

Número do Contrato: 20/2016. Nº Processo: 23084018035201693.
DISPENSA Nº 2016/2016. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL RURAL DA -AMAZONIA. CNPJ Contratado:
01821471000123. Contratado : FUNDACAO DE APOIO A PES-
QUISA, -EXTENSAO E ENSINO EM CIEN. Objeto: I. Alterar i
inciso XV do § 2º da cláusula oitava do contrato administrativo nº
20/2016; II. Alterar inciso XIX do § 2º da cláusula oitava do contrato
administrativo nº 20/2016; III. Alterar a cláusula nona do contrato
administrativo nº 20/2016 e acrescentar a referida cláusula os pa-
rágrafos 1º, 2º e 3º; IV. Acrescentar cláusula de prestação de contas
no contrato administrativo nº 20/2016; V. Alterar cláusula terceira -
Da vigência do contrato administrativo nº 20/2016. Fundamento Le-
gal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.958/94, Resolução nº 185/2017 - CON-
SUN/UFRA. Vigência: 01/01/2018 a 13/12/2018. Data de Assinatura:
29/12/2017.

(SICON - 08/01/2018)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 2/2017 - UASG 153034

Número do Contrato: 21/2015. Nº Processo: 23084015759201502.
DISPENSA Nº 2001/2016. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL RURAL DA -AMAZONIA. CNPJ Contratado:
01821471000123. Contratado : FUNDACAO DE APOIO A PES-
QUISA, -EXTENSAO E ENSINO EM CIEN. Objeto: I. Alterar o
inciso XVI do § 2º da cláusula sétima do contrato administrativo nº
21/2015; II. Acrescentar inciso XIX no § 2º da cláusula sétima do
contrato administrativo nº 21/2015; III. Alterar a cláusula oitava do
contrato administrativo nº 21/2015 acrescentando a referida cláusula
os parágrafos 1º, 2º e 3º; IV. Acrescentar cláusula de prestação de
contas no contrato administrativo nº 21/2015; V. Alterar cláusula
terceira - da vigência do contrato administrativa nº 21/2015. Fun-
damento Legal: Lei nº 8.666/93, lei 8.958/94, Resolução CON-
SUN/UFRA nº 185/2017. Vigência: 31/12/2017 a 30/12/2018. Data
de Assinatura: 29/12/2017.

(SICON - 08/01/2018)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 3/2017 UASG 153034

Número do Contrato: 12/2015. Nº Processo: 23084014677201532.
DISPENSA Nº 2035/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL RURAL DA -AMAZONIA. CNPJ Contratado:
01821471000123. Contratado: FUNDACAO DE APOIO A PESQUI-
SA, -EXTENSAO E ENSINO EM CIEN. Objeto: I. Alterar cláusula
terceira - Da vigência do contrato administrativo nº 12/2015; II.
Alterar o inciso XVI do § 2º da cláusula sétima do contrato ad-
ministrativo nº12/2015; III. Acrescentar inciso no § 2º da cláusula
sétima do contrato administrativo nº 12/2015; IV. Alterar cláusula
oitava do contrato administrativo nº 12/2015 e acrescentar a referida
cláusula os parágrafos 1º, 2º e 3º; V. Acrescentar cláusula de pres-
tação de contas no contrato administrativonº 12/2015. Fundamento
Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.958/94, Decreto 7.423/10, Resolução
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Nº 5943.21.1317; PROCESSO Nº 23077.028600/2017-09; UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. CNPJ:
24.365.710/0001-83. FUNDAÇÃO NORTE-RIO- GRANDENSE DE
PESQUISA E CULTURA. CNPJ: 08.469.280/0001-93. OBJETO:
Obter o apoio da CONTRATADA para captar e receber diretamente,
sem ingresso na Conta Única do Tesouro Nacional da CONTRA-
TANTE, inclusive na gestão administrativa e financeira, de recursos
financeiros necessários à formação e execução, do Projeto Acadêmico
na vertente de Ensino - Especialização sob o título: "Curso de Es-
pecialização em Treinamento de Força - Turma II". Valor: R$
408.240,00 (quatrocentos e oito mil duzentos e quarenta reais). Vi-
gência: 18 (dezoito) meses a partir da data de sua assinatura. Data de
assinatura: 16/11/2017. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei nº
8.958/94, Decreto 7.423/2010, Decreto 8.241/2014, Resolução nº
061/2016-CONSAD, Resolução nº 137/2016-CONSEPE. ASSINAM
pela UFRN: Ângela Maria Paiva Cruz (Reitora), pela FUNPEC: An-
dré Laurindo Maitelli (Diretor Geral).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 6258/2017 UASG 153103

Processo: 23077065095201775.
DISPENSA Nº 60029/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado:
08469280000193. Contratado : FUNDACAO NORTE RIO GRAN-
DENSE DE -PESQUISA E CULTURA. Objeto: Obter o apoio na
execução das atividades e na gestão administrativa e financeira da
CONTRATADA ao Projeto ACAdêmico na vertente de DESENVOL-
VIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FOMENTO À INO-
VAÇÃO sob o título "Game calc - Utilização de jogos Digitais no
Ensino de Pré-Calculo".Fundamento Legal: Lei 8666/93, Lei
8.958/94, decreto 7.423/2010, Decreto 8.241/2014, Resolução nº
061/2016-CONSAD. Vigência: 16/11/2017 a 15/01/2019. Valor Total:
R$127.672,57. Fonte: 112915408 - 2017NE805052 Fonte: 112915408
- 2017NE805054. Data de Assinatura: 16/11/2017.

(SICON - 20/11/2017) 153103-15234-2017NE800071

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAIS DE RETIFICAÇÃO

No Edital nº 033/2017-PROGESP, referente ao concurso pú-
blico de provas e títulos para o cargo de professor do magistério
superior nas classes Adjunto-A, Assistente-A e Auxiliar da Escola
Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte, publicado
no DOU nº 197, de 13/10/2017, Seção 3, p. 68/74, no Anexo I
(Quadro de Vagas), ONDE SE LÊ: "UNIDADE: Escola Multicampi
de Ciências Médicas do RN (Caicó/RN); DISCIPLINA/ÁREA CO-
NHECIMENTO (***): Medicina de Família e Comunidade / In-
ternato e Residência / Ensino Tutorial / Semiologia e Prática Médica;
DENOMINAÇÃO/RT: Auxiliar / 40h; TITULAÇÃO / REQUISI-
TOS: Graduação em Medicina e Residência Médica / Especialização
em Medicina de Família e Comunidade ou em Saúde da Família",
LEIA-SE: "UNIDADE: Escola Multicampi de Ciências Médicas do
RN (Caicó/RN); DISCIPLINA/ÁREA CONHECIMENTO (***): Me-
dicina de Família e Comunidade / Internato e Residência / Ensino
Tutorial / Semiologia e Prática Médica; DENOMINAÇÃO/RT: Au-
xiliar / 40h; TITULAÇÃO / REQUISITOS: Graduação em Medicina
e Residência Médica / Especialização em Medicina de Família e
Comunidade ou em Saúde da Família ou em Clínica Médica".

No Edital nº 35/2017-PROGESP, referente ao concurso pú-
blico de provas e títulos para o cargo de professor do magistério
superior nas classes Adjunto-A, Assistente-A e Auxiliar, publicado no
DOU nº 215, de 09/11/2017, Seção 3, p. 71/81, no Anexo I (Quadro
de Vagas) ONDE SE LÊ: "UNIDADE: Departamento de Farmácia -

Campus de Natal/RN; DISCIPLINA/ÁREA CONHECIMENTO
(***): Química de Fármacos; TITULAÇÃO/REQUISITOS: Gradua-
ção em Farmácia e Doutorado em Química Orgânica ou em Ciências
Farmacêuticas", LEIA-SE: "UNIDADE: Departamento de Farmácia -

Campus de Natal/RN; DISCIPLINA/ÁREA CONHECIMENTO
(***): Química de Fármacos; TITULAÇÃO/REQUISITOS: Gradua-
ção em Farmácia e Doutorado em Química Orgânica ou em Ciências
Farmacêuticas ou em área correlata"; no Anexo I (Quadro de Vagas)
ONDE SE LÊ: "UNIDADE: Departamento de Ciências Sociais -
Campus de Natal/RN; DISCIPLINA/ÁREA CONHECIMENTO
(***): Teoria Sociológica; TITULAÇÃO/REQUISITOS: Graduação
em Ciências Sociais e Doutorado em Ciências Sociais", LEIA-SE:
"UNIDADE: Departamento de Ciências Sociais - Campus de Na-
tal/RN; DISCIPLINA/ÁREA CONHECIMENTO (***): Teoria So-
ciológica; TITULAÇÃO/REQUISITOS: Graduação em Ciências So-
ciais e Doutorado em Ciências Sociais (Antropologia, Sociologia e
Ciência Política)"; no Anexo I (Quadro de Vagas) ONDE SE LÊ:
"UNIDADE: Departamento de Engenharia Civil - Campus de Na-
tal/RN; DISCIPLINA/ÁREA CONHECIMENTO (***): Saneamento;
TITULAÇÃO/REQUISITOS: Graduação em Engenharia Ambiental
ou em Engenharia Sanitária ou em Engenharia Sanitária-Ambiental
ou em Engenharia Civil ou em Gestão Ambiental e Doutorado em
Engenharia Ambiental ou em Engenharia Sanitária ou em Engenharia
Hidráulica e Saneamento ou em Recursos Naturais ou em Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental ou em Engenharia Química ou em
Engenharia Hídrica ou em Engenharia Civil", LEIA-SE: "UNIDADE:
Departamento de Engenharia Civil - Campus de Natal/RN; DIS-
CIPLINA/ÁREA CONHECIMENTO (***): Saneamento; TITULA-
ÇÃO/REQUISITOS: Graduação em Engenharia Ambiental ou em
Engenharia Sanitária ou em Engenharia Sanitária-Ambiental ou em
Engenharia Civil ou em Gestão Ambiental ou em Saneamento Am-
biental ou em Engenharia Agrícola e Ambiental e Doutorado em
Engenharia Ambiental ou em Engenharia Sanitária ou em Engenharia
Hidráulica e Saneamento ou em Recursos Naturais ou em Recursos

Hídricos e Saneamento Ambiental ou em Engenharia Química ou em
Engenharia Hídrica ou em Engenharia Civil"; no Anexo I (Quadro de
Vagas) INCLUIR: "UNIDADE: Departamento de Educação Física -
Campus de Natal/RN; DISCIPLINA/ÁREA CONHECIMENTO
(***): Biodinâmica do Movimento Humano; CLASSE: A; DENO-
MINAÇÃO/RT: Adjunto-A / Dedicação Exclusiva; VAGAS - Ampla
Concorrência: 01; VAGAS - Cotas (Lei nº 12.990/2014): (*); VAGAS
- Candidatos com Deficiência: (*); TOTAL DE VAGAS: 01; TI-
TULAÇÃO/REQUISITOS: Graduação em Educação Física e Dou-
torado em Educação Física ou em Psicobiologia ou em Neurociências
ou em Ciências da Saúde"; no Anexo I (Quadro de Vagas) INCLUIR:
"UNIDADE: Departamento de História - CERES (Campus Cai-
có/RN); DISCIPLINA/ÁREA CONHECIMENTO (***): História
Contemporânea; CLASSE: A; DENOMINAÇÃO/RT: Adjunto-A /
Dedicação Exclusiva; VAGAS - Ampla Concorrência: 01; VAGAS -

Cotas (Lei nº 12.990/2014): (*); VAGAS - Candidatos com De-
ficiência: (*); TOTAL DE VAGAS: 01; TITULAÇÃO/REQUISITOS:
Graduação em História e Doutorado em História".

Em 20 de novembro de 2017.
MIRIAN DANTAS DOS SANTOS

Pró-Reitora

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 153114

Número do Contrato: 139/2015.
Nº Processo: 23078011754201581.
PREGÃO SISPP Nº 171/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO GRANDEDO SUL. CNPJ Contratado:
02294475000163. Contratado : UNISERV - UNIAO DE SERVICOS
LTDA -.Objeto: Prorroga prazo de vigência do contrato por 12(do-
ze)meses. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 19/11/2017 a
18/11/2018. Data de Assinatura: 01/11/2017.

(SICON - 20/11/2017)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 153114

Número do Contrato: 211/2014.
Nº Processo: 23078022646201453.
PREGÃO SISPP Nº 240/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO GRANDEDO SUL. CNPJ Contratado:
02294475000163. Contratado : UNISERV - UNIAO DE SERVICOS
LTDA -.Objeto: Prorroaga prazo de vigência do contratopor 12(do-
ze)meses. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 10/11/2017 a
09/11/2018. Data de Assinatura: 01/11/2017.

(SICON - 20/11/2017)

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 172/2017

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 09/11/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para a realização de Serviço de
Coleta e Análise dos Resultados de Amostras de Qualidade do
Efluente da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário ETE, no
Campus Litoral Norte da UFRGS.

JOSE JOAO MARIA DE AZEVEDO
Diretor do Delit

(SIDEC - 20/11/2017) 153114-15235-2017NE800109

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 168/2017

Empresas Vencedoras CNPJ 02.013.755/0001-56, Valor R$ 46.851,00
- CNPJ 03.851.189/0001-14, Valor R$ 12.335,00 - CNPJ
10.343.950/0001-72, Valor R$ 19.450,00 _ CNPJ 13.128.503/0001-
99, Valor R$ 134.635,00.

JOSÉ JOÃO MARIA DE AZEVEDO
Presidente da CPL

(SIDEC - 20/11/2017) 153114-15235-2017NE800109

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Com prazo de 5 dias úteis

CREDORA: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Pelo presente edital, por estar em local ignorado, fica in-

timada a Devedora: ASIL ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ
93.580.249/0001-02, na pessoa de seu representante legal, ANDRÉ
LUIZ CIT RAMOS LOPES, para, querendo, no prazo de 05 dias
úteis, apresentar recurso ou pagar o débito referente à aplicação da
penalidade de multa por inexecução contratual a fim de evitar a
cobrança judicial: processo nº 23078.202276/10-12, valor atual de R$
10.838,71, Portaria nº 6175 de 10/08/2015. O pagamento poderá ser
feito mediante emissão de GRU pelo Núcleo de Contratos da
UFRGS, no 5º andar do prédio da Reitoria - Av. Paulo Gama, 110 -
Porto Alegre, ou emitida pelo próprio devedor pela internet no sitio

http://WWW1.ufrgs.br/guiarecolhimento/pagamentoexterno.php. Após

esgotado o prazo de recurso a sanção será registrada no SICAF e o
valor da multa poderá ser descontado de crédito existente nesta
UFRGS em favor da empresa. O não pagamento implicará a inscrição
do devedor no CADIN ao final do prazo de 75 dias, nos termos do
art. 2º da Lei 10522/02 e lançamento em dívida ativa da União bem
como o ajuizamento de ação de cobrança.

HÉLIO HENKIN
Pró-Reitor

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 153115

Número do Contrato: 69/2014.
Nº Processo: 23079054606201622.
PREGÃO SISPP Nº 18/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO DE -JANEIRO. CNPJ Contratado:
33072687000120. Contratado : ROSAMARES TRANSPORTES LT-
DA -.Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual pelo período
de 12 (doze) meses consecutivos.Fundamento Legal: Lei 8666/1993 e
legislação pertinente complementar. Vigência: 03/11/2017 a
02/11/2018. Valor Total: R$8.721.286,41. Fonte: 112000000 -
2017NE800716. Data de Assinatura: 01/11/2017.

(SICON - 20/11/2017) 153115-15236-2017NE800185

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 153115

Número do Contrato: 70/2014.
Nº Processo: 23079054606201622.
PREGÃO SISPP Nº 18/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO DE -JANEIRO. CNPJ Contratado:
33072687000120. Contratado : ROSAMARES TRANSPORTES LT-
DA -.Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual pelo período
de 12 (doze) meses consecutivos.Fundamento Legal: Lei 8666/93 e
legislação pertinente complementar. Vigência: 03/11/2017 a
02/11/2018. Valor Total: R$4.071.808,12. Fonte: 112000000 -
2017NE800712. Data de Assinatura: 01/11/2017.

(SICON - 20/11/2017) 153115-15236-2017NE800185

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 153115

Número do Contrato: 71/2014.
Nº Processo: 23079054606201622.
PREGÃO SISPP Nº 18/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO DE -JANEIRO. CNPJ Contratado:
40160558000159. Contratado : TRANSPORTE E TURISMO REAL
BRASIL -LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual
pelo período de 12 (doze) meses consecutivos.Fundamento Legal: Lei
8666/93 e legislação pertinente complementar. Vigência: 03/11/2017 a
02/11/2018. Valor Total: R$755.948,27. Fonte: 250153115 -
2017NE801136. Data de Assinatura: 01/11/2017.

(SICON - 20/11/2017) 153115-15236-2017NE800185

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 153115

Número do Contrato: 75/2014.
Nº Processo: 23079054521201644.
PREGÃO SISPP Nº 22/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO DE -JANEIRO. CNPJ Contratado:
05651573000107. Contratado : XAVIER TOUR EXCURSOES LTDA
- EPP -.Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual pelo período
de 12 (doze) meses consecutivos.Fundamento Legal: Lei 8666/93 e
legislação pertinente complementar. Vigência: 03/11/2017 a
02/11/2018. Valor Total: R$1.014.289,83. Fonte: 250153115 -
2017NE801148. Data de Assinatura: 01/11/2017.

(SICON - 20/11/2017) 153115-15236-2017NE800185

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 21/2017

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 07/11/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Contratação de serviços de Limpeza Hospitalar, visando a obtenção
de adequada condição de salubridade e higiene em dependências
médico-hospitalares, com a disponibilização de mão-de-obra quali-
ficada, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos,
nas Unidades IPPMG, IDT, ME, HESFA e GINECO da UFRJ, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e
seus anexos. Total de Itens Licitados: 00009 Novo Edital: 21/11/2017
das 09h00 às 12h00 e de14h00 às 16h00. Endereço: Rua Paulo Emí-
dio Barbosa, 485 Parque Tecnológico Cidade Universitária - RIO DE
JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 21/11/2017 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
01/12/2017, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDRE ESTEVES DA SILVA
Pró-Reitor de Gestão e Governança

(SIDEC - 20/11/2017) 153115-15236-2017NE800185

EDITAIS DE RETIFICAÇÃO

No Edital nº 033/2017-PROGESP, referente ao concurso pú-



                                                                                                                             
EDITAL No 033/2017-PROGESP 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO 
MAGISTÉRIO SUPERIOR NAS CLASSES ADJUNTO-A, ASSISTENTE-A E AUXILIAR DA ESCOLA 

MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no 
uso das atribuições que lhe confere a Portaria no 1.270/95–R, de 23 de outubro de 1995, e considerando o que dispõem o 
Art. 53 da Lei no 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, o Ofício nº 130/2012-CGRH/DIFES/SESu/MEC, de 06 de julho de 
2012, o Ofício nº 178/2013-CGRH/DIFES/SESu/MEC, de 22 de maio de 2013, o Ofício nº 16/2014-
CGRH/DIFES/SESu/MEC, de 7 de abril de 2014, a Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 313, de 4 de agosto de 2015; 
torna pública a abertura de inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos, de acordo com a Lei nº 12.772, de 28 de 
dezembro de 2012, e as Normas de Concurso Público, dispostas pela Resolução no 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 
2013, considerada parte integrante deste Edital, disponível nos sítios www.progesp.ufrn.br e www.sigrh.ufrn.br. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. As atividades referentes ao cargo de professor do magistério superior envolvem a atuação em ensino, pesquisa, 
extensão e atividades administrativas, conforme a necessidade da instituição expressa na expectativa de atuação profissional 
e no plano de trabalho a ser deliberado pela unidade de lotação do servidor. 
1.2. O cargo de professor do magistério superior é regulamentado pela Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012. 
1.3. Os conteúdos programáticos para todas as áreas de conhecimento abrangidas neste edital serão disponibilizados, nas 
páginas eletrônicas da Progesp (www.progesp.ufrn.br) e SIGRH (www.sigrh.ufrn.br), na data de publicação deste edital em 
Diário Oficial da União. 
1.4. A lotação dos cargos destinados à Escola Multicampi de Ciências Médicas do RN não implica na inamovibilidade, 
podendo ocorrer o deslocamento eventual para outras cidades e cenários de práticas, de acordo com as necessidades 
institucionais, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 58 da Lei nº 8.112/90.   
1.4.1. A atuação do candidato aprovado dar-se-á em todos os municípios envolvidos com o curso, nas regiões do Seridó e 
Trairi, sendo definido como unidade de lotação a Escola Multicampi de Ciências Médicas do RN.  
1.4.2. Em consonância com o Projeto Pedagógico da Escola Multicampi de Ciências Médicas do RN e com a Expectativa 
de Atuação Profissional divulgada nos sítios www.sigrh.ufrn.br (Menu Concursos) e www.progesp.ufrn.br (Menu 
Concursos), a atuação do candidato aprovado não será restrita a uma disciplina específica ou mesmo à área de 
conhecimento objeto deste certame, devendo o mesmo se capacitar continuamente para adequação ao modelo integrado de 
curso e para promover/facilitar o desenvolvimento do corpo discente nas diversas dimensões necessárias à aquisição de 
competências (cognitiva, psicomotora e afetivo-atitudinal), e para educação tutorial, atendendo aos objetivos do Projeto 
Pedagógico do Curso.  
1.4.3. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte promoverá curso de capacitação didático-pedagógica, de 
participação obrigatória nos dois primeiros semestres de atuação do docente, de modo a complementar, ampliar e 
desenvolver o nível de conhecimento teórico-prático necessário ao futuro desempenho das atribuições relacionadas ao 
cargo.   
1.4.4. O Curso de capacitação didático-pedagógica será realizado em local e data a ser divulgado posteriormente.  
1.4.5. As atividades de capacitação docente serão desenvolvidas de forma contínua nos anos subsequentes, integralizando a 
carga horária do docente, conforme as necessidades e objetivos do projeto pedagógico do curso. 
 

2. DAS VAGAS  

2.1. Estão sendo dispostas 31 (trinta e uma) vagas de professor do Magistério Superior, distribuída por unidade de lotação, 
área, cargo/classe/padrão, regime de trabalho e requisitos para investidura no cargo, conforme o QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO – ANEXO I deste Edital.  

 
3. DA REMUNERAÇÃO 
3.1. A remuneração será nas classes e níveis iniciais da carreira, conforme tabela a seguir:  

Denominação Regime de 
Trabalho 

Titulação Vencimento 
Básico 

Retribuição por 
Titulação 

Auxílio 
Alimentação 

Total 

Adjunto-A Dedicação 
Exclusiva 

Doutorado R$ 4.455,22 R$ 5.130,45 R$ 458,00 R$ 10.043,67 

Assistente-A Dedicação 
Exclusiva 

Mestrado R$ 4.455,22 R$ 2.172,21 R$ 458,00 R$ 7.085,43 

Auxiliar 40h 
Especialização / 

Residência 
R$ 3.121,76 R$ 430,32 R$ 458,00 R$ 4.010,08 

Auxiliar 20h 
Especialização / 

Residência 
R$ 2.236,30 R$ 189,07 R$ 229,00 R$ 2.654,37 

 



3.2. Caso o candidato já seja servidor público e sendo permitida a acumulação de cargos na forma da Constituição, será 
devida a percepção de um único auxílio-alimentação, o qual deverá ser escolhido mediante opção, conforme art. 3º, 
parágrafo único, do Decreto nº 3.887, de 16 de agosto de 2001. 
 
4. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
4.1. Do total de vagas destinadas a cada cargo, 20% serão providas na forma do § 2º, do Art. 5º, da Lei nº 8.112/90 e do 
Decreto nº 3.298/99.  
4.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o 
primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse a 20% das vagas oferecidas, nos termos do § 2º, do Art. 5º, 
da Lei nº 8.112/90 e § 2º, do Art. 37, do Decreto nº 3.298/99.  
4.2.1. Não se aplica a reserva de vagas a pessoas com deficiência no caso dos cargos que ofereçam menos de 05 (cinco) 
vagas.  
4.2.2. Caso surjam novas vagas, esta Instituição, aplicando o percentual de 10% (dez por cento) das vagas para portadores 
de deficiência, reservará a 5ª (quinta) vaga de cada Área de Conhecimento, por antecipação do direito de reserva ao portador 
de deficiência. 
4.3. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no Art. 4º, do Decreto n.º 
3.298/99 e na Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça.  
4.4. O candidato com deficiência deverá declarar sua condição no ato da inscrição.  
4.4.1. O candidato que não declarar sua condição de pessoa com deficiência no ato da inscrição perderá o direito de 
concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência.  
4.5. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº 3.298/99, participará do 
concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos 
critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos.  
4.6. O candidato que se declarar pessoa com deficiência, se classificado no concurso, figurará em lista específica e também 
na listagem de classificação geral dos candidatos ao cargo/especialidade de sua opção.  
4.6.1. Antes da homologação do resultado final do concurso, o candidato deverá submeter-se à inspeção médica promovida 
pela Perícia Oficial em Saúde da UFRN/SIASS, mediante agendamento prévio, que terá decisão terminativa sobre a sua 
qualificação como pessoa com deficiência, ou não, e seu respectivo grau, com a finalidade de verificar se a deficiência da 
qual é portador realmente o habilita a concorrer às vagas reservadas para candidatos em tais condições.  
4.6.1.1. O candidato apresentar-se-á para a inspeção médica constante do subitem 4.6.1 às suas expensas. 
4.6.2. O candidato que não for considerado pessoa com deficiência pela Perícia Oficial em Saúde da UFRN/SIASS, nos 
termos do Decreto n.º 3.298/99, passará a figurar apenas na listagem de classificação geral.  
4.6.3. O não comparecimento à convocação supramencionada acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos 
candidatos em tais condições.  
4.6.4. O candidato deverá comparecer à Perícia Oficial em Saúde da UFRN/SIASS munido de laudo médico que ateste o 
tipo de deficiência em que se enquadra, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID).  
4.6.5. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos 
em tais condições.  
4.7. As vagas definidas no item 4.1 que não forem providas por falta de candidatos com deficiência, por reprovação no 
concurso ou na Perícia Médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação por 
cargo/especialidade. 
4.8. DO PEDIDO DE TEMPO ADICIONAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
4.8.1. O candidato com deficiência que se inscrever para concorrer às vagas deste edital em igualdade de condições com os 
demais candidatos e necessitar de tempo adicional para a realização da prova escrita, deverá indicar sua necessidade no ato 
da inscrição e entregar na Coordenadoria de Concursos da PROGESP (BR 101, Campus Universitário, Prédio da Reitoria – 
Lagoa Nova – Natal/RN, CEP 59078-900), em dias úteis, no horário das 7h00min às 19h00min , pessoalmente ou por 
procurador constituído, impreterivelmente até o dia 23/11/2017, cópia simples de documento de identificação com foto, 
acompanhada de parecer (laudo médico) emitido por especialista da área de sua deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), que ateste a necessidade de tempo adicional, 
conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298, de 1999. 
4.8.2. A documentação especificada no item 4.8.1 também poderá ser encaminhada por meio de SEDEX à Coordenadoria 
de Concursos (BR 101, Campus Universitário, Prédio da Reitoria – Lagoa Nova – Natal/RN, CEP 59078-900), obedecido 
prazo máximo de postagem até o dia 23/11/2017. 
4.8.3. O parecer (laudo médico) terá validade somente para este concurso público e não será devolvido, assim como não 
será fornecida cópia dessa documentação. 
 
5. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS  
5.1 Das vagas destinadas a cada cargo/especialidade e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 
20% serão providas na forma da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014. 
5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado 
até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro 
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2º do artigo 1º da Lei nº 12.990/2014. 



5.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos nos 
cargos/especialidade com número de vagas igual ou superior a 3 (três). 
5.1.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas 
aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 
5.1.4 A autodeclaração terá validade somente para este concurso público. 
5.1.5 As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, devendo este 
responder por qualquer falsidade. 
5.1.5.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se tiver sido nomeado, 
ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe 
sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
5.1.6 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a 
essa condição, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 
5.1.6.1 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as 
vagas reservadas a candidatos negros. 
5.1.7 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro 
posteriormente classificado. 
5.1.7.1 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas 
reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos 
aprovados, observada a ordem de classificação no concurso. 
5.1.8 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a 
relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. 
5.1.9 A relação provisória dos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, na forma da Lei nº 12.990/2014, será 
divulgada nos endereços eletrônicos http://www.progesp.ufrn.br (Menu Concursos) e http://sigrh.ufrn.br (Menu Concursos), 
na data provável de 29/11/2017. 
5.1.10 O candidato poderá, no período de 30/11/2017 a 01/12/2017, contestar a referida relação, através do e-mail 
concursos@reitoria.ufrn.br, ou pessoalmente ou por procurador constituído na Coordenadoria de Concursos da Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas (BR 101, Campus Universitário, Prédio da Reitoria – Lagoa Nova – Natal/RN, CEP 59078-900), no 
horário das 07:00h às 19:00h. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 
5.1.11 A relação definitiva dos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, na forma da Lei nº 12.990/2014, será 
divulgada nos endereços eletrônicos http://www.progesp.ufrn.br (Menu Concursos) e http://www.sigrh.ufrn.br (Menu 
Concursos) na data provável de 06/12/2017. 
5.1.12. Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem aptos para concorrer às vagas reservadas na forma 
da Lei nº 12.990/2014 terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão também na lista de 
classificação geral por cargo/especialidade de sua opção.  
5.1.13. Antes da homologação do resultado final do concurso, a PROGESP designará uma comissão especial para a 
avaliação das autodeclarações, constituída por 3 (três) membros, distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, 
naturalidade.  
5.1.14.  Antes da homologação do resultado final do concurso, a comissão especial realizará entrevista, que será convocada 
em edital específico, com todos os candidatos aprovados, conforme o quantitativo máximo de aprovados (Resultado Final) 
previsto no subitem 10.13.6. deste Edital, inscritos para as vagas reservadas à população negra, com a finalidade específica 
e exclusiva de se avaliar o fenótipo dos candidatos. 
5.1.15. O candidato apresentar-se-á para a entrevista constante do subitem 5.1.14 às suas expensas. 
5.1.16. O candidato que for aprovado às vagas destinadas aos negros, quando do comparecimento para a entrevista, deverá 
assinar formulário padrão, em que se declare pessoa preta ou parda (autodeclaração) e apresentar 1 (uma) foto 3x4, colorida, 
fundo branco sem retoques, photoshop ou similares. 
5.1.17. A avaliação da Comissão Específica quanto à condição de negro considerará os seguintes aspectos: 
a) a informação prestada no ato de inscrição quanto à condição de negro; 
b) a declaração assinada pelo candidato no curso de ações afirmativas quanto à condição de negro; e 
c) o fenótipo do candidato verificado pessoalmente pelos componentes da Comissão. 
5.1.18. O candidato será considerado não enquadrado na condição de negro nos seguintes casos: 
a) não comparecer à entrevista, conforme subitem 5.1.14; 
b) não assinar a declaração de que trata o subitem 5.1.16; 
c) a Comissão considerar, por decisão unânime, o não atendimento do quesito cor ou raça por parte do candidato. 
5.1.19. A comissão especial elaborará parecer individualizado acerca dos critérios de fenotipia do candidato.  
5.1.20. Sobrevindo decisão unânime que não reconheça a condição de negro e desde que não possua nota para figurar na 
listagem de ampla concorrência, será o candidato eliminado do certame, sendo assegurado o direito de recurso da decisão. 
5.1.21. O candidato que desejar interpor recurso contra o parecer da comissão especial poderá fazê-lo em até quarenta e oito 
horas contadas a partir da divulgação da relação nominal nas páginas eletrônicas da Progesp (www.progesp.ufrn.br) e 
SIGRH (www.sigrh.ufrn.br), observando o seguinte procedimento: 

a) Encaminhar o requerimento, devidamente fundamentado, para o e-mail concursos@reitoria.ufrn.br ou entregá-lo 
pessoalmente ou por procurador constituído na Coordenadoria de Concursos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(BR 101, Campus Universitário, Prédio da Reitoria – Lagoa Nova – Natal/RN, CEP 59078-900), no horário das 
07:00h às 19:00h. 



5.1.22. O parecer da Banca de Revisão será encaminhado eletronicamente para o candidato. 
5.1.23. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso ou recurso do recurso. 
5.1.24. Na hipótese de a banca constatar falsidade na declaração feita pelo candidato, poderá ser enviada a documentação à 
Polícia Federal para apuração da existência ou não de crime, nos termos da legislação penal vigente. 
5.1.25. O não enquadramento do candidato na condição de pessoa negra não se configura em ato discriminatório de 
qualquer natureza, representando, tão somente, que o candidato não se enquadrou nos quesitos de cor ou raça utilizados pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que definem a raça negra. 
5.1.26. A avaliação da comissão especial quanto ao enquadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa negra, terá 
validade apenas para este concurso. 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO  
6.1. A inscrição do candidato implicará aceitação total e incondicional das disposições, normas e instruções constantes deste 
Edital e em quaisquer editais e normas complementares que vierem a ser publicados com vistas ao Concurso Público objeto 
deste Edital.  
6.1.1. O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos no Edital.  
6.1.2. A análise da compatibilidade das áreas correlatas elencadas no Anexo I (Quadro de Vagas) deste edital com a 
formação acadêmica do candidato somente será realizada na avaliação de Títulos e Produção Intelectual pela Comissão 
Examinadora e, posteriormente, conferida no ato da posse no cargo, conforme item 15 do presente edital. 
6.2. Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente, ter Cadastro de Pessoa Física – CPF, documento de 
identificação e preencher todos os campos do Formulário de Inscrição.  
6.2.1. Candidatos estrangeiros poderão solicitar o CPF através do seguinte endereço eletrônico: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CpfEstrangeiro/fcpfIng.asp 
6.2.2. Para efeito de inscrição e participação no certame, serão considerados documentos de identificação:  
a) carteira expedida por Secretaria de Segurança Pública, por Comando Militar, por Instituto de Identificação, por Corpo de 
Bombeiros Militares e por órgão fiscalizador (ordem, conselho etc.);  
b) passaporte;  
c) certificado de Reservista;  
d) carteiras funcionais do Ministério Público;  
e) carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade;  
f) carteira de Trabalho e Previdência Social;  
g) carteira Nacional de Habilitação, contendo foto.  
6.3. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar sua opção de cargo, observado o disposto no QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO – ANEXO I deste Edital, que não será alterada posteriormente em hipótese alguma.  
6.4. A Coordenadoria de Concursos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas não se responsabiliza pelo não recebimento de 
solicitação de inscrição via internet por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados.  
6.5. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data e os horários estabelecidos no item 8.1, 
alínea “e” deste Edital, não serão acatadas.  
6.6. A inscrição efetuada somente será validada após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição.  
6.7. O candidato inscrito por outrem assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as 
consequências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do formulário de inscrição e no seu envio.  
6.8. Terá a sua inscrição cancelada e será eliminado do concurso o candidato que usar dados de identificação de terceiros 
para realizar a sua inscrição.  
6.9. O candidato deverá efetuar uma única inscrição, por área de conhecimento, conforme o disposto no Capítulo 8 deste 
Edital.  
6.10. Caso o candidato efetue o pagamento correspondente a mais de uma inscrição, na mesma área de conhecimento, será 
validada apenas a inscrição correspondente ao último pagamento efetuado. 
6.11. O candidato, isento ou não, poderá se inscrever em mais de uma área de conhecimento desde que preencha os 
requisitos exigidos para o cargo e que os períodos e horários de realização das provas não sejam coincidentes.  
6.11.1. A inscrição em mais de uma área de conhecimento é de inteira responsabilidade do candidato, arcando com a 
possibilidade de haver a alteração da data prevista para a realização das provas, conforme art. 6º, § 5º, da Resolução nº 
108/2013-CONSEPE.   
6.12. A inscrição somente será validada mediante confirmação, pela Coordenadoria de Concursos da Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas, do pagamento efetuado.  
6.12.1. Se o pagamento for efetuado por cheque sem o devido provimento de fundos, a Coordenadoria de Concursos da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas cancelará a inscrição do candidato. 
6.12.2. O candidato que se inscrever em mais de uma área de conhecimento deverá efetuar o pagamento das taxas de 
inscrição, relativas às áreas escolhidas, para fins de validação pela Coordenadoria de Concursos da Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas.  
6.13. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de 
cancelamento do concurso, por conveniência da Administração.  
6.13.1. Caso efetue pagamento correspondente a mais de uma inscrição na mesma área de conhecimento do concurso, a(s) 
taxa(s) não será(ão) devolvida(s).  



6.14. Todas as informações prestadas no processo de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato.  
6.15. O candidato deverá preencher obrigatoriamente os campos referentes ao nome (sem abreviar o primeiro e o último 
nome); ao endereço, incluindo Código de Endereçamento Postal – CEP; ao documento de identificação (conforme subitem 
6.2.1 deste Edital) e ao Cadastro de Pessoa Física (CPF).  
6.16. DO PEDIDO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
6.16.1. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização das provas deverá, no ato da inscrição, 
selecionar o campo “Condições Especiais” e entregar impreterivelmente até o dia 23/11/2017, pessoalmente ou por 
procurador constituído, atestado médico descrevendo sua situação, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID), especificando o tratamento diferenciado adequado, junto à Coordenadoria de 
Concursos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (BR 101, Campus Universitário, Prédio da Reitoria – Lagoa Nova – 
Natal/RN, CEP 59078-900), em dias úteis, no horário das 7h às 19h.  
6.16.2. A solicitação será submetida à Perícia Oficial em Saúde da UFRN/SIASS. 
6.16.3. A solicitação de condições especiais para a realização das provas será atendida obedecendo-se a critérios de 
viabilidade e de razoabilidade.  
6.16.4. Não serão aceitos pedidos de tempo adicional para a realização das provas para os candidatos não portadores de 
deficiência, assim considerados nos termos do Decreto nº 3.298/1999.  
6.16.5. A condição especial será desconsiderada caso o pedido não seja efetuado no período estabelecido.  
6.16.6. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, 
que ficará em sala reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança.  
6.16.6.1. A candidata lactante que não levar acompanhante não realizará as provas. 
6.16.6.2. O tempo gasto pela lactante poderá ser compensado até o limite de uma hora. 
 
7. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
7.1. Os candidatos amparados pelo Decreto no 6.593 de 02 de outubro de 2008, que regulamenta o Art. 11 da Lei no 8.112 
de 11 de dezembro de 1990, têm direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição do Concurso, mediante as seguintes 
condições:  
a) estar inscrito em condição regular e atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 
CadÚnico, de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; e  
b) ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007.  
7.2. Para usufruir tal direito, o candidato deverá realizar a sua inscrição no período de 23/10/2017 a 20/11/2017, observando 
os seguintes passos:  
a) acessar o sítio www.sigrh.ufrn.br (Menu Concursos), no qual estará disponível o Formulário de inscrição;  
b) preencher integralmente o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções nele constantes, informando o Número de 
Identificação Social – NIS;  
c) declarar no próprio Formulário de Inscrição que atende às condições estabelecidas nas alíneas “a” e “b” do item 7.1 deste 
edital;  
d) enviar eletronicamente e imprimir o comprovante;  
7.3. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este, a qualquer momento, se agir de 
má fé, utilizando-se de declaração falsa, estar sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no 
Parágrafo Único do Art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979, sendo também eliminado do Concurso Público 
e responder por crime contra a fé pública, sem prejuízo de outras sanções legais.  
7.4. A UFRN consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 
7.4.1. Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo órgão gestor do CadÚnico. 
7.5. Para o candidato isento será validada, apenas, a última inscrição realizada.  
7.6. 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 item 7.2.;  
d) comprovar renda familiar mensal superior a três salários mínimos, seja qual for o motivo alegado.  
7.7. O Número de Identificação Social – NIS de que trata a alínea “b” do item 7.2. deve estar no nome do candidato 
interessado, não sendo admitido  o NIS de terceiros.  
7.7.1. 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. 
7.8. As solicitações de isenção deferidas e indeferidas estão previstas de serem divulgadas no sítio www.progesp.ufrn.br 
(Menu Concursos), no dia 21/11/2017.  
7.8.1. Não será aceito pedido de reconsideração/recurso do indeferimento da isenção. 
7.9. O candidato cuja solicitação de isenção for indeferida poderá efetuar o pagamento, em conformidade com o prazo 
ordinário, até o dia 24/11/2017. 
 
8. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO  
8.1. A inscrição será feita, exclusivamente, via internet, a partir do dia 23/10/2017 até às 23h59 do dia 23/11/2017, 
observando o horário local e os seguintes procedimentos:  
a) acessar o sítio www.sigrh.ufrn.br (Menu Concursos), no qual se encontram disponíveis o Edital e o Formulário de 
Inscrição; 



b) preencher integralmente o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções constantes nele; 
c) enviar eletronicamente o Formulário de Inscrição;  
d) imprimir a GRU – GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, para poder efetuar o pagamento da taxa de inscrição; 
e) efetuar o pagamento da taxa, no valor correspondente ao cargo, no período de 23/102017 a 24/11/2017, no local indicado 
na GRU.  
8.2. Só será admitido o pagamento da taxa de inscrição no período referido no item 8.1, alínea “e”.  
8.2.1. O simples agendamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documento comprovante de pagamento do 
valor de inscrição.  
8.3. O candidato deverá guardar consigo, até a validação da inscrição, o comprovante de pagamento como suficiente 
instrumento de comprovação de pagamento da inscrição.  
8.4. No dia 29/11/2017, será disponibilizado nos sítios www.sigrh.ufrn.br (Menu Concursos) e www.progesp.ufrn.br (Menu 
Concursos) a relação preliminar de inscritos.   
8.5. O candidato cuja inscrição não estiver deferida deverá entregar pessoalmente na sede da Coordenadoria de Concursos 
da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (BR 101, Campus Universitário, Prédio da Reitoria – Lagoa Nova – Natal/RN, CEP 
59078-900) ou enviar para o e-mail concursos@reitoria.ufrn.br, no período de 30/11/2017 a 04/12/2017, cópia do 
comprovante de pagamento e do boleto bancário (GRU), no horário das 7h00min às 19h00min, para que seja 
providenciada sua validação. 
8.5.1. No dia 06/12/2017 será divulgada a relação definitiva de inscritos, podendo o candidato acessá-la por meio dos sítios 
www.sigrh.ufrn.br (Menu Concursos) e www.progesp.ufrn.br (Menu Concursos). 
8.6. Taxa de inscrição:  
8.6.1. As taxas serão cobradas conforme o quadro abaixo.  

Classe / Padrão Regime de trabalho Taxa de inscrição  

Adjunto-A Dedicação Exclusiva R$ 220,00 

Assistente-A Dedicação Exclusiva R$ 140,00 

Auxiliar 40h R$ 80,00 

Auxiliar 20h R$ 50,00 

 
9. DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES EXAMINADORAS E DOS CALENDÁRIOS 
9.1. A composição das Bancas Examinadoras e os respectivos calendários de provas estão previstos de serem divulgados em 
Nota Informativa nos sites www.progesp.ufrn.br (Menu Concursos) e www.sigrh.ufrn.br (Menu Concursos) a partir do dia 
22/12/2017. 
9.1.1. A divulgação do calendário para cada área de conhecimento apenas informará a data, local e hora de realização da 
Prova Escrita, sendo as demais etapas realizadas sequencialmente, na mesma semana de provas, logo após a divulgação do 
resultado dessa primeira avaliação, conforme previsão contida nos itens 10.9. e 10.10, e seus subitens, deste edital, salvo 
situação excepcional de caso fortuito ou força maior. 
9.1.2. A Nota Informativa também especificará a caracterização da prova escrita, se apenas dissertativa ou se dividida em 
duas partes (objetiva e dissertativa). 
9.2. O candidato poderá impugnar os membros da comissão examinadora, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados após a 
divulgação da Nota Informativa, nos casos previstos no art. 14 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE. 
9.2.1. A impugnação deverá ser apresentada através do e-mail concursos@reitoria.ufrn.br ou na sede da Coordenadoria de 
Concursos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (BR 101, Campus Universitário, Prédio da Reitoria – Lagoa Nova – 
Natal/RN, CEP 59078-900), pessoalmente ou por procurador, no horário das 7h00min às 19h00min, mediante requerimento 
fundamentado e assinado pelo candidato.  
 
10. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS  
10.1. As provas poderão ocorrer no período de 15/01/2018 a 30/03/2018, de acordo com o calendário previsto no item 9.1, 
podendo ser aplicadas, no horário local, nos municípios de Caicó/RN, Currais Novos/RN, Santa Cruz/RN ou Natal/RN. 
10.2. O Concurso constará de quatro tipos de avaliações, realizadas na seguinte ordem: I – Prova Escrita (fase 
eliminatória); II – Prova Didática (fase eliminatória); III – Defesa de Memorial e Projeto de Atuação Profissional 
(fase eliminatória); e IV – Prova de Títulos (fase classificatória). 
10.3. A descrição detalhada das avaliações pode ser obtida através da leitura da Resolução no 108/2013-CONSEPE, de 02 
de julho de 2013, e dos respectivos Programas, disponíveis nos sítios www.sigrh.ufrn.br (Menu Concursos) e 
www.progesp.ufrn.br (Menu Concursos), não podendo o candidato alegar o seu desconhecimento.  
10.4. O comparecimento do candidato nas avaliações será registrado mediante lista de presença, devendo ser apresentado 
documento com foto que o identifique. 
10.5. Não será permitida a realização das avaliações por candidato que, por qualquer motivo, deixar de cumprir o horário 
estabelecido para seu início, sendo o mesmo considerado eliminado. 
10.6. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização das provas 
e o comparecimento no horário determinado no item 9.1.1 deste Edital, sendo recomendado o prévio 
reconhecimento do local de realização de provas. 



10.7. A PROGESP não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos durante a realização das provas. 
10.8. Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas: 
a) for surpreendido fornecendo e/ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
b) for surpreendido portando celular, relógio digital, gravador, receptor, máquina de calcular, câmera fotográfica, pager, 
notebook e/ou equipamento similar, ligados ou não, exceto quando necessários para a realização da prova, desde que 
autorizados pela Comissão Examinadora; 
c) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar, 
fiscalizar ou orientar a aplicação das provas; 
d) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo estabelecido; 
e) afastar-se da sala, a não ser em caráter definitivo, sem o acompanhamento de fiscal; 
f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando Folha de Respostas ou Caderno de Provas; 
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas ou na Folha de Respostas, quando for o caso; 
h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;  
i) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do 
concurso; 
j) utilizar corretivo líquido na prova escrita ou qualquer meio de identificação nominal na prova escrita. 
 
10.9. DA PROVA ESCRITA 
10.9.1. A prova escrita destina-se a avaliar o conhecimento do candidato em relação ao conteúdo do programa do concurso 
bem como sua capacidade de expressão na linguagem acadêmica. 
10.9.2. A prova escrita será aplicada pela CE e constará das mesmas questões para todos os candidatos e realizada no prazo 
máximo de 04 (quatro) horas, ressalvada a hipótese especificada no item 4.8 deste edital. 
10.9.2.1. A prova escrita poderá consistir de questões discursivas elaboradas pela CE ou pelo sorteio de itens do programa 
da prova sobre os quais o candidato deverá dissertar e valerá no máximo 10 (dez) pontos . 
10.9.3. Conforme previsão contida no art. 17, § 3º, da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, a prova escrita poderá, a critério 
do Departamento Acadêmico, Unidade Acadêmica Especializada, Unidade de Ensino ou Colégio de Aplicação a que a vaga 
estiver vinculada, ocorrer em duas partes, sendo uma de múltipla escolha e outra, dissertativa, devendo ambas as partes 
serem realizadas na mesma data. A informação de que a prova escrita será ou não dividida em duas partes dar-se-á quando 
da divulgação das Comissões e Calendários, conforme subitem 9.1.2 deste edital.   
10.9.3.1. Se a opção for pela realização da prova em duas partes, esta será assim caracterizada:  
a) a primeira parte será composta por vinte questões de múltipla escolha, baseada nos itens do programa da prova e valerá 
no máximo 10 (dez) pontos;  
b) a segunda parte será constituída de questões discursivas elaboradas pela CE ou pelo sorteio de itens do programa da 
prova sobre os quais o candidato deverá dissertar e valerá no máximo 10 (dez) pontos. 
10.9.3.2. Somente terão corrigidas as Provas Dissertativas (segunda parte) os candidatos que obtiverem o mínimo de 70% 
de acertos das questões válidas na Prova Objetiva, considerando-se o disposto no subitem 12.7.1 deste edital.  
10.9.3.3. Nas hipóteses especificadas nos subitens 10.9.3.1 e 10.9.3.2, o resultado da avaliação será obtido pela média 
aritmética das notas atribuídas nas duas partes (objetiva e dissertativa). 
10.9.4. O dia, o horário e o local exatos da prova escrita serão publicados em DOU por meio de edital complementar e 
divulgados nos sítios www.sigrh.ufrn.br (Menu Concursos) e www.progesp.ufrn.br (Menu Concursos), nos termos da 
Resolução no 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013. 
10.9.5. A prova escrita deverá ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, sob pena de eliminação 
no concurso.  
10.9.6. O candidato identificará a sua prova escrita unicamente por um número, obtido mediante sorteio realizado antes do 
início da prova. Qualquer identificação que não a numérica implicará na eliminação do candidato no concurso. 
10.9.6.1. Cada candidato retirará de um envelope uma ficha contendo um número que deverá ser memorizado e mantido em 
sigilo, uma vez que servirá de identificação de sua prova; em seguida, o candidato escreverá seu nome completo na ficha e a 
devolverá ao referido envelope, que será lacrado e assinado sobre o lacre pelo presidente da CE. 
10.9.7. Não será permitida consulta a qualquer material, após o início da prova escrita, exceto aquele fornecido pela CE. 
10.9.8. A CE atribuirá à prova escrita nota de 0,00 (zero) a 10 (dez), sendo desclassificado o candidato que obtiver nota 
final, resultante da média aritmética, inferior a 7,00 (sete). 
10.9.8.1. Serão considerados critérios de avaliação de todas as questões da prova escrita: Clareza e propriedade no uso da 
linguagem; Coerência e coesão textual, com uso correto da Língua Portuguesa ou língua estrangeira, nos casos 
especificados no art. 16 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE; Domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos 
temas objeto da prova; Domínio e precisão no uso de conceitos; Coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade 
argumentativa. 
10.9.8.2. O valor de cada questão da Prova Escrita estará especificado na Ficha de Expectativa de Respostas e no caderno de 
provas. 
10.9.9. O resultado da prova escrita e a ficha de expectativa de resposta serão divulgados no quadro de avisos do 
Departamento Acadêmico ou da Unidade Acadêmica Especializada. 
10.9.9.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação no quadro de avisos do Departamento 
Acadêmico ou da Unidade Acadêmica Especializada, os quais também serão divulgados via internet, no sítio 
www.progesp.ufrn.br (Menu Concursos). 



10.9.9.2. Os prazos recursais serão computados a partir da divulgação no quadro de avisos do Departamento 
Acadêmico ou da Unidade Acadêmica Especializada e não da divulgação no site da PROGESP (www.progesp.ufrn.br) 
ou SIGRH (www.sigrh.ufrn.br), uma vez que por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica poderão 
impossibilitar ou retardar a publicação dos dados na internet. 
 
10.10. DA PROVA DIDÁTICA 
10.10.1. A prova didática será realizada exclusivamente pelos candidatos aprovados na respectiva prova escrita, no dia, 
horário e local definidos pela Comissão Examinadora correspondente.  
10.10.2. A prova didática constará de aula expositiva, de natureza teórica ou teórico-prática sobre tema a ser sorteado, 
destinando-se a avaliar os conhecimentos e habilidades didático-pedagógicos do candidato quanto ao planejamento e à 
adequação da abordagem metodológica da aula, a ser ministrada perante a Comissão Examinadora. 
10.10.2.1. A prova didática terá duração de 60 (sessenta) minutos, seguidos de arguição, possuindo cada membro da 
Comissão Examinadora até 03 (três) minutos para formular sua arguição, cabendo ao candidato até 05 minutos para 
respondê-la, não sendo permita a réplica.  
10.10.2.2. Quando a prova didática for de natureza teórico-prática, seu tempo de duração será definido posteriormente 
quando da divulgação das Comissões e Calendários, através de nota informativa. 
10.10.3. A prova didática será gravada em áudio e vídeo para efeito de registro. Em caso de falha que impossibilite a 
gravação, a banca deverá adiar a sessão. 
10.10.3.1. É vedada a gravação ou transmissão das provas didáticas pelo público presente na sessão por qualquer meio. 
10.10.4. O sorteio da ordem de apresentação para as provas didáticas de todos os candidatos ocorrerão quando da 
divulgação do resultado da prova escrita, sendo divulgada no quadro de avisos do Departamento Acadêmico ou Unidade 
Acadêmica Especializada, imediatamente após a realização do sorteio dos mesmos. 
10.10.5. A Comissão Examinadora informará aos candidatos os horários de sorteio do tema para cada turno. 
10.10.5.1. O tema deverá ser único para cada turno de provas.  
10.10.5.2. Cada turno terá o tema sorteado com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao início das 
apresentações, observada a ordem estabelecida no subitem 10.10.4, sendo facultada a presença do candidato. 
10.10.5.3. Cada turno deverá comportar, no máximo, apresentações de 03 (três) candidatos. 
10.10.6. É de responsabilidade exclusiva do candidato verificar no quadro de avisos do Departamento Acadêmico ou 
Unidade Acadêmica Especializada as atas do sorteio da ordem de apresentação e do sorteio dos temas da prova didática. 
10.10.7. No dia do sorteio do tema da prova didática deverá o candidato aprovado na prova escrita entregar à chefia do 
Departamento Acadêmico ou à direção da Unidade Acadêmica Especializada ou à Secretaria do Departamento ou da 
Unidade Acadêmica Especializada, mediante protocolo, a seguinte documentação: 
a) Curriculum vitae ou lattes, com a cópia dos documentos comprobatórios; 
b) Memorial e Projeto de Atuação Profissional, em 3 (três) vias e em um único documento; e 
c) cópia do documento de identificação com foto. 
10.10.7.1. O curriculum vitae/lattes e o Memorial deverão ser entregues sem encadernação ou com encadernação em 
espiral, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, a encadernação francesa ou de capa dura.   
10.10.7.2. A não entrega completa da documentação especificada no item 10.10.7 no dia do sorteio do tema ocasionará na 
eliminação do candidato. 
10.10.7.3. A documentação entregue ficará na posse da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para arquivamento.  
10.10.8. No ato da realização da prova didática deverá o candidato, antes do início da apresentação, entregar à Comissão 
Examinadora 03 (três) vias impressas do plano de aula, sob pena de eliminação no concurso. 
10.10.9. Todos os candidatos serão submetidos à arguição por todos os membros da Comissão Examinadora. 
10.10.10. A CE atribuirá à prova didática nota de 0,00 (zero) a 10 (dez), sendo desclassificado o candidato que obtiver nota 
final inferior a 7,00 (sete). 
10.10.10.1. A Prova Didática será avaliada, observando-se os seguintes critérios: 
a) Plano de Aula (0,0 a 2,0 pontos): clareza na redação dos elementos do plano (ortografia, regras de formatação 
bibliográfica adequadas); atualização e pertinência das referências utilizadas; pertinência dos objetivos propostos com o 
tema da aula; coerência entre objetivos, conteúdos, procedimentos didáticos, recursos e avaliação; adequação no tratamento 
do tema ao perfil formativo estabelecido no projeto pedagógico de um dos cursos nos quais poderá atuar. 
b) Aspectos didático-metodológicos (0,0 a 5,0 pontos): relaciona o tema da aula com a área/disciplina do concurso  e 
explicita as suas escolhas teórico-metodológicas; aborda o tema de modo a atingir os objetivos propostos no plano, 
desenvolvendo a aula no tempo previsto e demonstrando domínio do conteúdo e segurança na exposição; situa o tema no 
seu contexto de produção, relaciona-o com os demais componentes curriculares e com o universo sociocultural dos 
estudantes, e utiliza, direta ou indiretamente, as referências indicadas no plano; demonstra correção e adequação no uso da 
linguagem e clareza na comunicação, além de utilizar de maneira correta a terminologia e os conceitos da área. 
c) Emprego apropriado dos recursos didáticos (0,0 a 1,0 pontos): utiliza recursos adequados ao conteúdo tratado e à 
metodologia escolhida, como meio auxiliar na abordagem e compreensão do tema da aula; demonstra habilidade no uso dos 
recursos escolhidos. 
d) Arguição (0,0 a 2.0 pontos): contempla nas respostas os pontos levantados nas questões, demonstrando conhecimento da 
área/disciplina; defende e argumenta suas ideias com coerência. 
10.10.11. O resultado da prova didática será divulgado no quadro de avisos do Departamento Acadêmico ou da Unidade 
Acadêmica Especializada. 



10.10.11.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação no quadro de avisos do 
Departamento Acadêmico ou da Unidade Acadêmica Especializada , os quais também serão divulgados via internet, 
no sítio www.progesp.ufrn.br (Menu Concursos). 
10.10.11.2. Os prazos recursais serão computados a partir da divulgação no quadro de avisos do Departamento 
Acadêmico ou da Unidade Acadêmica Especializada e não da divulgação no site da PROGESP (www.progesp.ufrn.br) 
ou SIGRH (www.sigrh.ufrn.br), uma vez que por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica poderão 
impossibilitar ou retardar a publicação dos dados na internet. 
 
10.11. DA DEFESA DO MEMORIAL E PROJETO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL - MPAP 
10.11.1. A defesa de Memorial e Projeto de Atuação Profissional será realizada pelos candidatos aprovados na Prova 
Didática e a sua ordem de apresentação será definida mediante sorteio no ato da divulgação do resultado da prova didática, 
seguido de imediata divulgação no quadro de avisos do Departamento Acadêmico ou da Unidade Acadêmica 
Especializada. 
10.11.2. É de inteira responsabilidade do candidato verificar no quadro de avisos do Departamento Acadêmico ou Unidade 
Acadêmica Especializada o sorteio da ordem de apresentação da prova de MPAP. 
10.11.3. A defesa de Memorial e Projeto de Atuação Profissional será gravada em áudio ou em áudio/vídeo para efeito de 
registro. Em caso de falha que impossibilite a gravação, a banca deverá adiar a sessão. 
10.11.3.1. É vedada a gravação ou transmissão do MPAP pelo público presente na sessão por qualquer meio. 
10.11.4. O Memorial e o Projeto de Atuação Profissional compõem dois itens de um documento único que deverá conter, 
de forma discursiva e circunstanciada: 
a) descrição e análise das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo candidato, incluindo sua produção 
científica, e outras atividades, individuais ou em equipe, relacionadas à área de conhecimento em exame; 
b) projeto de atuação profissional na área do concurso, estabelecendo os pressupostos teóricos dessa atuação, as ações a 
serem realizadas e os resultados esperados, identificando seus possíveis desdobramentos e consequências. 
10.11.4.1. Será desclassificado do concurso o candidato que entregar o Memorial e o Projeto de Atuação Profissional 
(MPAP) em documentos apartados. 
10.11.5. Cada defesa terá duração máxima de 30 (trinta) minutos para apresentação do MPAP, da qual devem 
obrigatoriamente participar todos os integrantes da CE, sendo disponibilizado o tempo de 15 (quinze) minutos para 
arguição para cada membro da CE. 
10.11.5.1. As defesas de MPAP serão realizadas em sessões públicas, comportando, no máximo, apresentações de 03 (três) 
candidatos por turno, vedada a participação dos candidatos concorrentes. 
10.11.6. A Comissão Examinadora atribuirá ao MPAP nota de 0,00 (zero) a 10 (dez), sendo desclassificado o candidato 
que obtiver nota final inferior a 7,00 (sete). 
10.11.6.1. A defesa do MPAP será avaliada, observando-se os seguintes critérios: 
a) O Memorial e o Projeto de Atuação Profissional (0,0 a 5,0 pontos): a redação deverá observar os requisitos da 
linguagem acadêmica:  objetividade,  clareza  e  precisão  e  obedecer  às  normas  da  ABNT  quanto  às  citações,  notas  
de  rodapé  e organização bibliográfica. No Memorial, o candidato deverá produzir um relato histórico e reflexivo, acerca 
dos eventos que constituíram sua trajetória acadêmico-profissional, fornecendo uma informação completa e precisa do 
itinerário percorrido e sua articulação com a área do concurso; descrever e estabelecer relação entre as diferentes etapas de 
formação e de atuação profissional; situar os fatos e acontecimentos no contexto histórico-cultural mais amplo em que se 
inscrevem; articular a trajetória descrita para justificar a sua possível atuação e os atuais investimentos em ensino, pesquisa 
e extensão na Instituição; e selecionar adequadamente e com pertinência as referências teóricas. No Projeto de Atuação 
Profissional, o candidato deverá ser capaz de articular o projeto de atuação profissional e a trajetória acadêmico-
profissional com a área de conhecimento objeto do concurso e com a expectativa de atuação profissional; prever a 
participação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e em atividades de administração acadêmica para inserção no 
contexto institucional; articular as propostas feitas aos projetos institucionais da UFRN e/ou do departamento ou unidade 
especializada à qual se candidata; e apresentar novos enfoques, contribuindo para a consolidação e desenvolvimento da 
área. 
b) Apresentação e Defesa do Memorial e do Projeto de Atuação Profissional (0,0 a 3,0 pontos): capacidade para analisar 
os eventos que marcaram sua trajetória acadêmico-profissional; explicitar a importância de sua formação para a sua 
atuação profissional; esclarecer os posicionamentos teóricos ou práticos assumidos em cada etapa de sua 
formação/atuação; demonstrar a coerência entre as atividades desenvolvidas ao longo da trajetória acadêmica e a 
disciplina/área do concurso; justificar de forma adequada e fundamentada as continuidades e inflexões em sua trajetória 
acadêmico-profissional; demonstrar sólido conhecimento dos conteúdos da disciplina/área do concurso, além de cultura 
geral. 
c) Arguição (0,0 a 2,0 pontos): objetividade, clareza, precisão e correção no uso da língua; correção e coerência na 
maneira de argumentar e defender as suas ideias; demonstrar habilidade na elaboração de respostas a questionamentos; 
responder convenientemente às perguntas dos examinadores, demonstrando segurança e conhecimento no uso de termos e 
conceitos. 
10.11.7. O resultado da prova de MPAP será divulgado no quadro de avisos do Departamento Acadêmico ou da Unidade 
Acadêmica Especializada. 



10.11.7.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação no quadro de avisos do Departamento 
Acadêmico ou da Unidade Acadêmica Especializada , os quais também serão divulgados via internet, no sítio 
www.progesp.ufrn.br (Menu Concursos). 
10.11.7.2. Os prazos recursais serão computados a partir da divulgação no quadro de avisos do Departamento Acadêmico 
ou da Unidade Acadêmica Especializada e não da divulgação no site da PROGESP (www.progesp.ufrn.br). 

 

10.12. DA PROVA DE TÍTULOS E PRODUÇÃO INTELECTUAL 
10.12.1. Após o encerramento da avaliação de MPAP, a Comissão Examinadora atribuirá pontos aos títulos e à produção 
intelectual, constantes do Curriculum vitae ou lattes de cada candidato, para o estabelecimento da nota final da prova de 
títulos. 
10.12.2. Para fins de pontuação na prova de títulos e produção intelectual, consoante Anexo IX da Resolução nº 108/2013- 
CONSEPE, serão considerados: 
10.12.2.1. Para o Grupo I (Títulos e Formação Acadêmica): 
10.12.2.1.1. Curso de especialização ou aperfeiçoamento: Certificado de Especialização ou Aperfeiçoamento, devidamente 
registrado, conforme normas da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e do Conselho Nacional de 
Educação – CNE. Também será aceita certidão de conclusão de pós-graduação lato sensu acompanhada do respectivo 
histórico escolar no qual constem as disciplinas cursadas e as respectivas cargas horárias do curso e a comprovação da 
apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso. 
10.12.2.1.1.1 Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/1996, do CNE ou está de acordo 
com as normas do extinto CFE, deverá ser anexada uma certidão do responsável pela organização e realização do curso 
atestando que este atendeu a uma das normas estipuladas no item acima. 
10.12.2.1.2. Integralização de créditos em disciplinas de Mestrado e/ou Doutorado: certidão e/ou declaração expedida pela 
instituição de ensino competente. 
10.12.2.1.3. Curso de Mestrado e/ou Doutorado: Diploma de Mestrado / Doutorado, devidamente registrado, expedida por 
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC ou, na sua falta, Ata do julgamento da tese/dissertação, 
acrescido do histórico escolar e Certidão ou Declaração expedida pela instituição de ensino de que não possui pendências. 
10.12.2.1.3.1. Para o curso de doutorado ou mestrado concluído no exterior será aceito apenas o diploma, para fins de 
Pontuação na Prova de Títulos, permanecendo a exigência de revalidação no ato da posse, conforme item 15.1, alínea “a”, 
deste edital. 
10.12.2.1.4. Títulos de Livre-Docência: Certificado ou Diploma emitido pelo dirigente máximo da instituição de ensino 
que concedeu a Livre-Docência. 
10.12.2.1.5. Para o referido Grupo, somente será considerada a pontuação correspondente à titulação mais alta, sendo 
vedado o somatório de títulos com a integralização de créditos de disciplinas concluídas em cursos de Mestrado e 
Doutorado. 
10.12.2.2. Para o Grupo II (Atividades de Docência): 
10.12.2.2.1. Exercício do magistério (em nível superior ou no ensino básico, técnico e tecnológico): declaração ou certidão 
de tempo de exercício no magistério expedida pela instituição de ensino. 
10.12.2.2.2. Exercício de monitoria em nível superior: declaração ou certidão expedida pela instituição de ensino. 
10.12.2.2.3. Participação em estágio em docência assistida realizado em estabelecimento de ensino superior, durante curso 
de Pós-Graduação stricto sensu devidamente validado pela instituição de ensino: declaração ou certidão expedida pela 
coordenação do curso de pós-graduação. 
10.12.2.2.4. Participação em programas e/ou projetos de ensino ou inovação pedagógica: declaração ou certidão expedida 
pela instituição de ensino. 
10.12.2.2.5. Orientação de trabalho final de curso de graduação, de monografia de graduação e/ou especialização, de 
dissertação ou de tese: declaração ou certidão expedida pela instituição de ensino. 
10.12.2.2.6. Somente serão consideradas as atividades exercidas nos últimos 10 (dez) anos, contados até a publicação do 
edital em Diário Oficial da União. 
10.12.2.3. Para o Grupo III (Atividades de Pesquisa e Extensão): 
10.12.2.3.1. Livro publicado ou organizado com ISBN: cópia da capa do livro e da ficha catalográfica, contendo as 
informações essenciais para identificação da publicação e/ou organização, incluindo número ISBN e Conselho Editorial. 
10.12.2.3.2. Capítulos em livros publicados com ISBN: cópia da capa do livro, da ficha catalográfica, contendo as 
informações essenciais para identificação da obra, incluindo número ISBN, e do capítulo publicado. 
10.12.2.3.2.1. Para fins de pontuação dos itens 10.12.2.3.1 e 10.12.2.3.2, serão considerados os livros publicados em meio 
virtual (e-books), sendo a definição de livro a estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na 
NBR6029, a saber: publicação não periódica, que contém acima de 49 páginas, excluídas as capas e que é objeto de ISBN. 
10.12.2.3.3. Trabalhos publicados em periódico especializado: cópia da capa do periódico e a íntegra do trabalho, 
incluindo número ISSN. 
10.12.2.3.4. Patente: 
a) Protocolo no INPI: número de protocolo do INPI e comprovante de chancela emitida por Núcleos de Inovação 
Tecnológica de instituições públicas, comprovando o ineditismo da patente. Caso a patente seja resultado de projeto de 
pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico ou artístico aprovado pelos órgãos competentes da UFRN ou que a 
criação ou produção sejam desenvolvidas utilizando recursos, meios, informações ou equipamentos da UFRN, será 
necessário apresentar o parecer do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT/UFRN. 



b) Pedido de Exame: Certidão de Andamento de Pedido/Patente expedida pela Diretoria de Patentes do INPI, informando a 
atual situação do processo. 
c) Patente Nacional: considera-se patente nacional aquela depositada em um único país. Atestada através de número de 
protocolo e situação do pedido no INPI ou em órgão de outro país equivalente ao INPI e documento emitido por um 
Núcleo de Inovação Tecnológica de instituições públicas comprovando o ineditismo, atividade inventiva, suficiência 
descritiva e aplicação industrial da patente. Caso a patente seja resultado de projeto de pesquisa e desenvolvimento 
científico, tecnológico ou artístico aprovado pelos órgãos competentes da UFRN ou que a criação ou produção sejam 
desenvolvidas utilizando recursos, meios, informações ou equipamentos da UFRN, será necessário apresentar o parecer do 
Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT/UFRN. 
d) Patente Internacional: considera-se patente internacional aquela depositada em mais de um país. Atestada através de 
número de protocolo e situação do pedido no INPI ou em órgão de outro país equivalente ao INPI ou diretamente na 
Organização Mundial de Propriedade Intelectual, bem como comprovante de depósito internacional via PCT (Tratado de 
Cooperação de Patentes) ou CUT (Convenção da União de Paris) e documento emitido por um Núcleo de Inovação 
Tecnológica de instituições públicas comprovando o ineditismo, atividade inventiva, suficiência descritiva e aplicação 
industrial da patente. Caso a patente seja resultado de projeto de pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico ou 
artístico aprovado pelos órgãos competentes da UFRN ou que a criação ou produção sejam desenvolvidas utilizando 
recursos, meios, informações ou equipamentos da UFRN, será necessário apresentar o parecer do Núcleo de Inovação 
Tecnológica – NIT/UFRN. 
10.12.2.3.5. Produto técnico-científico ou cultural premiado por entidade de reconhecido prestígio: título de premiação.  
10.12.2.3.6. Editor de periódico científico: ficha catalográfica e contracapa dos periódicos contendo o conselho editorial 
ou declaração emitida pelo responsável do periódico. 
10.12.2.3.7. Trabalhos/Resumos publicados (na íntegra) em anais de congressos ou similares: cópias dos anais. 
10.12.2.3.8. Orientação de bolsa de iniciação científica ou de extensão concluída: declaração ou certidão expedida pela 
instituição de ensino. 
10.12.2.3.9. Participação em projetos concluídos de pesquisa científica, tecnológica e inovação com duração mínima de 01 
(um) ano: declaração ou certidão expedida pela instituição de ensino. 
10.12.2.3.10. Participação em programas, projetos concluídos e outras ações de extensão com duração mínima de 01 (um) 
ano: declaração ou certidão expedida pela instituição de ensino. 
10.12.2.3.11. Participação em curso de extensão: declaração ou certidão expedida pela instituição de ensino. 
10.12.2.3.12. Participação em comissão organizadora de evento nacional/internacional/local/regional: declaração, certidão 
ou documento expedido pela instituição promovente do evento. 
10.12.2.3.13. Produção de obras artísticas publicadas ou participantes em amostras/eventos oficiais: comprovantes de 
publicação e/ou participação na amostra/evento. 
10.12.2.3.14. Somente serão consideradas para pontuação no Grupo III as atividades publicadas ou registradas nos últimos 
10 (dez) anos, contados até a publicação do edital em Diário Oficial da União. 
10.12.2.4. Para o Grupo IV (Mérito Profissional e Atividades Administrativas): 
10.12.2.4.1. Participação como membro titular em comitê permanente da CAPES, CNPq ou similares: portaria de 
designação ou declaração expedida pelo órgão. 
10.12.2.4.2. Participação em Banca Examinadora de Concurso Público: portaria de designação ou declaração expedida 
pelo órgão/entidade organizadora do certame. 
10.12.2.4.3. Participação em Comissão Examinadora de Tese de Doutorado, Dissertação de Mestrado, Trabalho Final ou 
Monografia de curso de Graduação: portaria de designação ou declaração expedida pela instituição de ensino. 
10.12.2.4.4. Exercícios de cargos administrativos: portaria de designação ou declaração expedida pelo órgão. 
10.12.2.4.5. Participação em Colegiados Superiores e Comissões ou Comitês Permanentes Institucionais: portaria de 
designação ou declaração expedida pelo órgão. 
10.12.2.4.6. Exercícios de cargos em Instituições científicas ou profissionais: portaria de nomeação ou de designação ou 
declaração expedida pelo órgão. 
10.12.2.4.7. Atividades de caráter profissional, remunerada ou voluntária, em instituições privadas, relacionadas com a 
área de conhecimento: cópia da carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contendo as páginas de identificação do 
trabalhador, registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a função exercida e qualquer 
outra página que ajude na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa. Em se tratando de 
atividade voluntária, será aceito declaração emitida pela instituição privada, contendo a espécie de serviço realizado e a 
descrição de atividades desenvolvidas. 
10.12.2.4.8. Atividades de caráter profissional, remunerada ou voluntária, em instituições públicas ou do terceiro setor ou 
preceptoria de residência em saúde, relacionadas com a área de conhecimento: declaração/certidão de tempo de serviço, 
emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie de 
serviço realizado e a descrição de atividades desenvolvidas. Caso o exercício da atividade tenha sido prestado por meio de 
contrato de trabalho, será necessária uma cópia do contrato de prestação de serviço entre as partes e uma declaração do 
contratante, informando o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a 
espécie do serviço e a descrição das atividades, caso não constem do contrato de trabalho. Em se tratando de atividade 
voluntária, será aceito certidão emitida pela instituição, contendo a espécie de serviço realizado e a descrição de atividades 
desenvolvidas. 
10.12.2.4.9. Título honorífico concedido por sociedade ou colégio de especialistas devidamente credenciados: cópia do 
título. 



10.12.2.4.10. Prêmio de mérito profissional ou acadêmico: comprovante da premiação. 
10.12.2.4.11. A Comissão Examinadora atribuirá nota 10 (dez) à prova de títulos do candidato que obtiver o maior número 
de pontos, atribuindo notas aos demais candidatos diretamente proporcionais à da melhor  prova. 
10.12.2.4.12. O resultado da prova de Títulos e Produção Intelectual será divulgado no quadro de avisos do Departamento 
Acadêmico ou da Unidade Acadêmica Especializada. 
10.12.2.4.13. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação no quadro de avisos do Departamento 
Acadêmico ou da Unidade Acadêmica Especializada , os quais também serão divulgados via internet, no sítio 
www.progesp.ufrn.br (Menu Concursos). 
10.12.2.4.14. Os prazos recursais serão computados a partir da divulgação no quadro de avisos do Departamento 
Acadêmico ou da Unidade Acadêmica Especializada e não da divulgação no site da PROGESP (www.progesp.ufrn.br). 
 
10.13. DA NOTA FINAL CLASSIFICATÓRIA 
10.13.1. A CE atribuirá a cada candidato uma nota final classificatória (NFC), de acordo com a seguinte fórmula: 

NFC = 0,4 . PE + 0,3 . PD + 0,1 . PT + 0,2 . MPAP 
Em que: PE corresponde à nota final obtida na prova escrita; PD, à nota final da prova didática; PT, à nota final da prova de 
títulos; MPAP, à nota final da avaliação de memorial. 
10.13.2. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem a NFC igual ou superior a 7,0 (sete). 
10.13.3. Os candidatos não classificados dentro do número máximo de aprovados, conforme art. 16 e Anexo II, ambos do 
Decreto 6.944, de 21 de agosto de 2009, estarão automaticamente reprovados no concurso público, ainda que tenham 
atingido a nota mínima prevista. 
10.13.4. No caso de igualdade na pontuação da NFC, o desempate dar-se-á adotando-se os critérios abaixo, pela ordem e na 
sequência apresentada, obtendo melhor classificação o candidato que possuir maior idade, conforme parágrafo único do art. 
27 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. 
10.13.5. A Nota Final Classificatória deverá ser afixada no quadro de avisos do Departamento Acadêmico ou da Unidade 
Acadêmica Especializada e divulgada no sítio www.progesp.ufrn.br. 
10.13.6. A UFRN homologará e publicará no Diário Oficial da União a relação dos candidatos aprovados no 
certame, classificados até o limite máximo das posições especificadas no Anexo II do Decreto no 6.944/2009, 
por ordem de classificação, e respeitada a reserva de vagas para os candidatos portadores de deficiência e dos 
que se declararam negros na forma da Lei nº 12.990/2014. 
10.13.7. Caso não haja candidato aprovado com deficiência ou amparado pela Lei nº 12.990/2014 até a 
classificação estipulada no item acima, serão contemplados os candidatos da listagem geral em número 
correspondente, observada rigorosamente a ordem de classificação e o limite de candidatos definidos pelo 
Decreto nº 6.944/2009. 
 
11. DOS REQUERIMENTOS  
11.1. Durante a realização das provas até a divulgação da ata de apuração da nota final classificatória pela CE, a qualquer 
momento, o candidato poderá se dirigir à Coordenadoria de Concursos, no horário de funcionamento (segunda a sexta-feira 
– das 7h00min às 19h00min), por meio de requerimento devidamente fundamentado, para fins de esclarecimentos ou 
registros de fatos que apontem o descumprimento deste edital e da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 
2013, o qual será analisado pela Coordenadoria de Concursos, ouvida a Comissão Examinadora. 
11.1.1. A Comissão Examinadora deverá se manifestar acerca do requerimento até a conclusão dos seus trabalhos, sendo a 
sua resposta remetida ao candidato. 
11.2. O candidato também poderá, a partir da divulgação do resultado, requerer vistas às suas provas e fichas de 
avaliação, bem como solicitar a produção de cópias desse material diretamente na Secretaria do Departamento Acadêmico 
ou Unidade Acadêmica Especializada ao qual se vincula a vaga disponibilizada em edital. 
11.2.1. A reprodução das cópias será disponibilizada no prazo de 24h, devendo o candidato retirá-la no horário de 
funcionamento do Departamento Acadêmico ou Unidade Acadêmica Especializada, mediante a apresentação de 
documento de identificação com foto. 
 
12. DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 
12.1. O candidato poderá interpor pedido de reconsideração: 
a) Do resultado dos gabaritos oficiais preliminares da prova escrita; 
b) Do resultado das notas conferidas nas provas escrita, didática, memorial e projeto de atuação profissional e de títulos e 
produção intelectual; 
c) Do resultado final do concurso homologado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE e publicado no 
Diário Oficial da União.  
12.2. Os pedidos de reconsideração especificados nas alíneas “a” e “b” do subitem 12.1. deverão ser dirigidos à Comissão 
Examinadora e protocolados na Coordenadoria de Concursos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da divulgação 
do gabarito/resultado no quadro de avisos da unidade e obedecido o horário de funcionamento da Coordenadoria de 
Concursos (7:00h às 19:00h). 
12.3. O pedido de reconsideração especificado na alínea “c” do subitem 12.1. deverá ser dirigido ao Plenário do CONSEPE 
e protocolado na Coordenadoria de Concursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil 
seguinte à publicação. 



12.4. O candidato que não atingir a pontuação mínima de aprovação em qualquer etapa da seleção e que tenha protocolado 
pedido de reconsideração no prazo estabelecido no item 12.2. ficará habilitado a participar da etapa de avaliação seguinte 
até o pronunciamento definitivo da Comissão Examinadora que deverá ser anterior à divulgação desta etapa. 
12.5. Caso o pedido de reconsideração seja indeferido, a participação na etapa seguinte será desconsiderada para todos os 
efeitos, considerando o candidato reprovado. 
12.6. O deferimento ou indeferimento do pedido de reconsideração deverá ser motivado pela Comissão Examinadora de 
forma explícita, clara e consistente com a indicação dos fatos e dos fundamentos da decisão. A motivação das decisões do 
CONSEPE constará da respectiva ata de reunião. 
12.7. Ocorrendo a anulação de questão, alteração de gabarito ou do padrão de resposta da prova escrita, o seu valor em 
pontos será distribuído nas demais questões para todos os candidatos. 
12.7.1. Em caso de anulação de questão objetiva (múltipla escolha), será considerado o número de questões válidas 
discriminadas no Anexo III deste Edital para fins de correção da parte discursiva.  
12.8. Não será aceito pedido de reconsideração via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
12.9. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão do pedido de reconsideração já apreciados pela Comissão 
Examinadora.  
12.10.  O candidato terá direito de requerer cópia das decisões a respeito dos pedidos de reconsideração porventura 
protocolados por ele. 
12.10.1. O requerimento previsto no item 12.10 deverá ser feito diretamente na Secretaria do Departamento Acadêmico ou 
Unidade Acadêmica Especializada ao qual se vincula a vaga disponibilizada em edital. 
12.10.2. A reprodução das cópias será disponibilizada no prazo de até 2 (dois) dias úteis, devendo o candidato retirá-la no 
horário de funcionamento do Departamento Acadêmico, Unidade Acadêmica Especializada ou dos Colegiados, mediante a 
apresentação de documento de identificação com foto. 
 
13. DO RESULTADO  
13.1. Após a homologação no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, os resultados finais do 
concurso serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados no sítio www.progesp.ufrn.br (Menu Concursos). 
13.2. O candidato poderá ter vistas do processo de homologação do concurso, sendo vedado o fornecimento de cópias ou 
gravações das provas e fichas de avaliação dos demais concorrentes. 
 
14. DOS RECURSOS 
14.1. Da homologação final do concurso pelo CONSEPE caberá recurso ao Conselho Universitário – CONSUNI no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da publicação da homologação no Diário Oficial da União. 
14.2. Somente caberá a interposição de recurso ao CONSUNI quando a decisão homologada pelo CONSEPE não for 
unânime.  
14.3. O recurso deverá ser encaminhado ao plenário do CONSUNI e protocolado na Secretaria dos Colegiados. 
 
15. DA INVESTIDURA NO CARGO 
15.1. Documentos necessários para a investidura no cargo:  
a) cópia do diploma ou certidão de conclusão de graduação e/ou pós-graduação, conforme exigências contidas no Anexo I 
deste Edital. Os diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras deverão estar revalidados/reconhecidos 
por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação e devidamente traduzidos por tradutor 
juramentado; 
b) prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros; 
c) prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros, se do sexo masculino; 
d) prova de situação regular no país, para estrangeiros; 
e) exames médicos de caráter pré-admissional informados por ocasião da nomeação.  
15.2. Na ocorrência de dúvidas quanto ao atendimento de requisitos de titulação, a Diretoria de Administração de Pessoal 
colherá parecer de Comissão Especial, designada pela Magnífica Reitora da UFRN e composta por, no mínimo, 03 (três) 
professores da área, detentores de titulação igual ou superior àquela objeto do concurso. 
15.2.1. A supracitada comissão terá o prazo de 05 (cinco) dias para emitir parecer e encaminhá-lo à Diretoria de 
Administração de Pessoal. 
15.3. A posse nos cargos fica condicionada ao atendimento das condições constitucionais e legais, bem como à aprovação 
em inspeção médica a ser realizada pela Perícia Oficial em Saúde da UFRN/SIASS ou de outro órgão público federal, 
momento em que deverão ser apresentados pelo candidato os exames e documentos abaixo relacionados:  
a) tipo sanguíneo + Fator RH;  
b) FTA-ABS (IGM);  
c) glicemia em jejum;  
d) atestado médico de sanidade mental (emitido por um Psiquiatra);  
e) exame oftalmológico completo (acuidade visual / fundoscopia / tonometria / biomicroscopia / campimetria);  
f) hemograma completo c/ contagem de plaquetas, colesterol total e triglicerídeos;  
g) dosagem de TGO e TGP; GAMA GT; Ureia e creatinina sanguínea; 
h) sumário de urina.  
15.4. A posse dos candidatos, perante a Diretoria de Administração de Pessoal da UFRN, será condicionada à apresentação 
dos documentos abaixo relacionados:  



a) laudo médico, emitido pela Perícia Oficial em Saúde da UFRN/SIASS ou de outro órgão público federal, atestando 
aptidão física e mental do candidato, conforme item 15.3;  
b) uma foto 3x4 (recente);  
c) carteira de identidade (cópia e original);  
d) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (cópia e original);  
e) título de eleitor (cópia e original) e certidão de quitação eleitoral;  
f) certificado de reservista, quando do sexo masculino (cópia e original);  
g) certificado de escolaridade devidamente registrado no órgão competente (cópia e original);  
h) certidão de nascimento ou casamento (cópia e original), e se for o caso, certidão de nascimento dos dependentes (cópia e 
original);  
i) cartão de inscrição PIS/PASEP, caso tenha (cópia e original);  
j) registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício profissional, se for o caso (cópia e original);  
k) declaração de bens e valores (a ser preenchida na Diretoria de Administração de Pessoal - DAP);  
l) declaração de acumulação de cargos (a ser preenchida no DAP);  
m) comprovação dos pré-requisitos exigidos no Edital de Abertura de Inscrições.  
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
16.1. Somente prestará concurso o candidato cuja inscrição tenha sido deferida pela Coordenadoria de Concursos da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas e/ou outras instâncias próprias.  
16.2. Incorporar-se-ão ao presente edital, para todos os efeitos, o programa, a relação de temas da prova didática, a 
expectativa de atuação profissional, o resultado da homologação das inscrições, a composição da comissão examinadora e o 
cronograma do concurso, todos a serem divulgados no sítio www.progesp.ufrn.br e www.sigrh.ufrn.br através de Notas 
Informativas.  
16.3. Os candidatos aprovados no concurso público regido por este Edital poderão ser aproveitados por outros 
órgãos da administração pública federal, respeitados os interesses da UFRN e a ordem de classificação. 
16.4. Ao servidor público é proibido atuar como procurador junto a repartições públicas, conforme o disposto no item XI do 
Artigo 117, da Lei no 8.112/90. 
16.5. Os candidatos aprovados neste certame ficam, desde já, cientes das seguintes disposições: 
a) a participação no Programa de Atualização Pedagógica – PAP é obrigatória; 
b) somente será permitida a redistribuição para outra instituição de ensino depois de cumprido o período do estágio 
probatório 
16.6. O prazo de validade do concurso público será de um ano, prorrogável uma vez, por igual período, conforme Capítulo 
VII, seção 1, art. 37-III da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
16.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial da União e nos sítios www.sigrh.ufrn.br e 
www.progesp.ufrn.br.  
16.8. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na Coordenadoria de Concursos, enquanto estiver 
participando do concurso e caso seja aprovado.  
16.8.1. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu 
endereço. 
 

Natal, RN, 06 de outubro de 2017. 

Mirian Dantas dos Santos 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 



 
 

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 
 

 
UNIDADE 

 
DISCIPLINA/ÁREA 

CONHECIMENTO (***) 

 
CLASSE 

 
DENOMINAÇÃO/R 

T 

VAGAS – 
Ampla 

Concorrên 
cia 

VAGAS – 
Cotas (Lei 

nº 
12.990/2014

VAGAS – 
Candidatos 

com 
Deficiência 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

 
TITULAÇÃO / REQUISITOS 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Medicina de Família e 
Comunidade / Internato e 

Residência / Ensino Tutorial / 
Semiologia e Prática Médica 

A Auxiliar / 20h 2 1 (**) 3 

Graduação em Medicina e 
Residência Médica/Especialização 

em Medicina de Família e 
Comunidade ou em Saúde da Família 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Medicina de Família e 
Comunidade / Internato e 

Residência / Ensino Tutorial / 
Semiologia e Prática Médica 

A Auxiliar / 40h 1 (*) (**) 1 

Graduação em Medicina e Residência 
Médica/Especialização em Medicina 

de Família e Comunidade ou em 
Saúde da Família 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Ginecologia e Obstetrícia / 
Internato e Residência / Ensino 

Tutorial / Educação na 
Comunidade / Semiologia e 

Prática Médica 

A Auxiliar / 20h 1 (*) (**) 1 
Graduação em Medicina e Residência 
Médica em Ginecologia e Obstetrícia 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Pediatria / Internato e Residência 
/ Ensino Tutorial / Educação na 

Comunidade / Semiologia e 
Prática Médica 

A Auxiliar / 20h 1 (*) (**) 1 
Graduação em Medicina e Residência 

Médica em Pediatria 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Clínica Cirúrgica / Medicina de 
Urgência / Internato e Residência 

/ Ensino Tutorial/Educação na 
Comunidade / Semiologia e 

Prática Médica 

A Auxiliar / 20h 1 (*) (**) 1 

Graduação em Medicina e Residência 
Médica em Cirurgia Geral ou em 
Anestesiologia ou em qualquer 

especialidade cirúrgica correlata 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Clínica Médica / Medicina de 
Urgência / Internato e Residência 
/ Ensino Tutorial / Educação na 

Comunidade / Semiologia e 
Prática Médica 

A Auxiliar / 20h 2 1 (**) 3 

Graduação em Medicina e Residência 
Médica em Clínica Médica ou em 

Infectologia ou em qualquer 
especialidade clínica correlata 



 
 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Ensino de Medicina / Urgência e 
Emergência / Internato e 
Residência / Educação na 

Comunidade / Semiologia e 
Prática Médica 

A Auxiliar / 20h 2 1 (**) 3 
Graduação em Medicina e Residência 

Médica/Especialização em área 
clínica ou cirúrgica 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Psiquiatria / Internato e 
Residência / Ensino Tutorial / 
Educação na Comunidade / 

Semiologia e Prática Médica 

A Auxiliar / 20h 1 (*) (**) 1 
Graduação em Medicina e Residência 

Médica em Psiquiatria 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Ciências Sociais em Saúde / 
Saúde Coletiva / Práticas em 

Serviços de Saúde / Internato e 
Residência / Ensino Tutorial / 

Educação na Comunidade 

A 
Adjunto-A / 

Dedicação Exclusiva 
1 (*) (**) 1 

Graduação em Ciências Sociais ou 
em Sociologia ou em Antropologia e 
Doutorado em Saúde Coletiva ou em 

Saúde Pública 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Saúde Coletiva / Práticas em 
Serviços de Saúde / Internato e 
Residência / Ensino Tutorial / 

Habilidades Clínicas / Educação 
na Comunidade 

A 
Adjunto-A / 

Dedicação Exclusiva 
2 (*) (**) 2 

Graduação na área da Saúde e 
Doutorado em Saúde Coletiva ou em 

Saúde Pública 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Fundamentos da prática e da 
assistência médica / Saúde 

pública, medicina preventiva e 
comunitária / Internato e 

Residência / Ensino Tutorial / 
Habilidades Clínicas / Educação 

na Comunidade 

A 
Adjunto-A / 

Dedicação Exclusiva 1 (*) (**) 1 
Graduação na área da Saúde e 
Doutorado na área da Saúde 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Anatomia Humana / Ensino 
Tutorial em Medicina / Ensino 

de Habilidades / Internato e 
Residência 

A 
Adjunto-A / 

Dedicação Exclusiva 
1 (*) (**) 1 

Graduação na área da Saúde e 
Doutorado em área das Ciências 

Biológicas ou da Saúde ou em áreas 
correlatas 



 
 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Fisiologia Humana / 
Farmacologia / Ensino Tutorial 

em Medicina / Ensino de 
Habilidades / Internato e 

Residência 

A 
Adjunto-A / 

Dedicação Exclusiva 1 (*) (**) 1 

Graduação na área da Saúde e 
Doutorado em área das Ciências 

Biológicas ou da Saúde ou em áreas 
correlatas 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Patologia Humana / 
Fisiopatologia / Ensino Tutorial 

em Medicina / Ensino de 
Habilidades / Internato e 

Residência 

A 
Adjunto-A / 

Dedicação Exclusiva 
1 (*) (**) 1 

Graduação em Medicina ou em 
Biomedicina ou em Ciências 
Biológicas ou em Farmácia e 

Doutorado em área das Ciências 
Biológicas ou da Saúde ou áreas 

correlatas 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Simulação Clínica / Habilidades 
Clínicas / Ensino Tutorial em 

Medicina / Internato e 
Residência 

A 
Assistente-A / 

Dedicação Exclusiva 
1 (*) (**) 1 

Graduação em Medicina ou em 
Enfermagem e Mestrado em Ensino 

na Saúde ou em áreas correlatas 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Caicó/RN) 

Ética e Bioética / Humanidades / 
Ensino Tutorial em Medicina / 

Habilidades Clínicas / Educação 
na Comunidade / Internato e 

Residência 

A 
Adjunto-A / 

Dedicação Exclusiva 
1 (*) (**) 1 

Graduação em curso da área da Saúde 
ou Filosofia ou Ciências Sociais ou 
em Antropologia e Doutorado em 

área da Saúde 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Santa Cruz/RN) 

Ginecologia e Obstetrícia / 
Internato e Residência / 

Habilidades Clínicas / Educação 
na Comunidade / Semiologia e 

Prática Médica 

A Auxiliar / 20h 2 (*) (**) 2 
Graduação em Medicina e 

Residência Médica em Ginecologia e 
Obstetrícia 



 
 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Santa Cruz/RN) 

Pediatria / Internato e Residência 
/ Habilidades Clínicas / 

Educação na Comunidade / 
Semiologia e Prática Médica 

A Auxiliar / 20h 2 (*) (**) 2 
Graduação em Medicina e 

Residência Médica em Pediatria 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Santa Cruz/RN) 

Anestesiologia / Medicina de 
Urgência / Internato e Residência 

/ Habilidades Clínicas / 
Educação na Comunidade / 

Semiologia e Prática Médica 

A Auxiliar / 20h 1 (*) (**) 1 
Graduação em Medicina e 

Residência Médica em 
Anestesiologia 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Currais Novos/RN) 

Clínica Cirúrgica / Urgência e 
Emergência / Internato e 
Residência / Habilidades 
Clínicas / Educação na 

Comunidade / Semiologia e 
Prática Médica 

A Auxiliar / 20h 2 (*) (**) 2 

Graduação em Medicina e 
Residência Médica em Cirurgia Geral 
ou em Anestesiologia ou em qualquer 

especialidade cirúrgica correlata 

Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do RN 

(Currais Novos/RN) 

Clínica Médica / Medicina de 
Urgência / Internato e Residência 

/ Habilidades Clínicas / 
Educação na Comunidade / 

Semiologia e Prática Médica 

A Auxiliar / 20h 1 (*) (**) 1 

Graduação em Medicina e Residência 
Médica em Clínica Médica ou em 

Infectologia ou em qualquer 
especialidade clínica correlata 

 (*) Não haverá reserva de vagas para cotas para provimento imediato em razão do quantitativo oferecido, sendo mantido cadastro de reserva. 
(**) Não haverá reserva de vagas para provimento imediato em razão do quantitativo oferecido, sendo mantido cadastro de reserva. 
(***) As áreas do conhecimento correlatas às definidas em edital deverão obedecer às áreas e subáreas do conhecimento do CNPq ou da CAPES vigentes na data da publicação do edital do 
concurso. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO II – CRONOGRAMA RESUMIDO 
 
 

EVENTOS PERÍODO 

Inscrições 23/10/2017 a 23/11/2017 

Pagamento da taxa de inscrição 23/10/2017 a 24/11/2017 

Isenção da taxa de inscrição 23/10/2017 a 20/11/2017 

Divulgação das inscrições isentas 21/11/2017 

Divulgação da relação preliminar de inscritos (previsão) 29/11/2017 

Prazo de recurso para os candidatos que se declararam erroneamente na condição de negros 30/11/2017 a 01/12/2017 

Prazo de recurso para o candidato que não teve a inscrição deferida 30/11/2017 a 04/12/2017 

Divulgação da relação definitiva de inscritos (previsão) 06/12/2017 

Divulgação das Comissões Examinadoras e respectivos calendários A partir de 22/12/2017  

Prazo de impugnação dos membros da Comissão Examinadora 3 dias úteis a partir da divulgação  

Período de aplicação das provas 15/01/2018 a 30/03/2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO III – NÚMERO DE QUESTÕES OBJETIVAS PARA A CORREÇÃO DA PARTE DISCURSIVA DA PROVA ESCRITA 
 
 
 
 

QTD. QUESTÕES OBJETIVAS 
VÁLIDAS 

QTD. QUESTÕES 
ANULADAS 

QTD. ACERTOS 
NECESSÁRIOS 

20 0 14 
19 1 14 
18 2 13 
17 3 12 
16 4 12 
15 5 11 
14 6 10 
13 7 10 
12 8 9 
11 9 8 
10 10 7 


