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. PATRICIA PINTOR DOS REIS 852.XXX.XXX-72 88881.593388/2020-01 PROAP 1077/2020 1/2021 DE: 39.656,00 PARA: 59.484,00 12/08/2021 2021NE001402 (C)

. JOSE GREGORIO CABRERA GOMEZ 065.XXX.XXX-60 88881.593577/2020-01 PROAP 1181/2020 1/2021 DE: 107.350,00 PARA: 160.048,00 12/08/2021 2021NE001461 (C)

. ISAIAS FRANCISCO DE CARVALHO 601.XXX.XXX-87 88881.593273/2020-01 PROAP 994/2020 1/2021 DE: 33.998,00 PARA: 42.658,00 12/08/2021 2021NE001620 (C)

. EDUARDO GROSS 685.XXX.XXX-68 88881.593267/2020-01 PROAP 991/2020 1/2021 DE: 35.614,00 PARA: 53.421,00 12/08/2021 2021NE001615 (C)

. FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS 616.XXX.XXX-15 88881.593316/2020-01 PROAP 1013/2020 1/2021 DE: 7.096,00 PARA: 9.596,00 12/08/2021 2021NE001471 (C)

. CLEBER GALVAO NOVAES 004.XXX.XXX-18 88881.593139/2020-01 PROAP 954/2020 1/2021 DE: 14.500,00 PARA: 21.750,00 12/08/2021 2021NE001534 (C)

. LUIS LAMBERTI PINTO DA SILVA 260.XXX.XXX-77 88881.594045/2020-01 PROAP 1306/2020 1/2021 DE: 59.324,00 PARA: 88.986,00 12/08/2021 2021NE001319 (C)

. CLAUDIA DE JESUS MAIA 931.XXX.XXX-04 88881.593033/2020-01 PROAP 932/2020 1/2021 DE: 11.352,00 PARA: 21.995,00 12/08/2021 2021NE001607 (C)

. ALICE MARIA MELVILLE PAIVA DELLA
LIBERA

820.XXX.XXX-53 88881.593561/2020-01 PROAP 1172/2020 1/2021 DE: 36.216,00 PARA: 54.324,00 12/08/2021 2021NE001467 (C)

. JOANA CABRAL DE OLIVEIRA 221.XXX.XXX-10 88881.593144/2020-01 PROAP 956/2020 1/2021 DE: 58.018,00 PARA: 87.027,00 12/08/2021 2021NE001540 (C)

. ADA CLARICE GASTALDI 548.XXX.XXX-49 88881.594079/2020-01 PROAP 1329/2020 1/2021 DE: 67.774,00 PARA: 101.661,00 12/08/2021 2021NE001370 (C)

. ALESSANDRA MATTOS SALIBA 028.XXX.XXX-78 88881.593455/2020-01 PROAP 1108/2020 1/2021 DE: 41.286,00 PARA: 82.571,00 12/08/2021 2021NE001415 (C)

. JULIANA FONSECA DE LIMA 356.XXX.XXX-60 88881.593507/2020-01 PROAP 1142/2020 1/2021 DE: 24.368,00 PARA: 47.718,00 12/08/2021 2021NE001409 (C)

. LUCIANA MOURA SASSONE 024.XXX.XXX-98 88881.593424/2020-01 PROAP 1093/2020 1/2021 DE: 49.924,00 PARA: 98.531,00 12/08/2021 2021NE001421 (C)

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 46/2021

Tipo: 1º Termo Aditivo ao contrato de realização de obra com cessão parcial de direitos nº
023/2020 - PROCURADORIA, celebrado entre a FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO, CNPJ nº
09.773.169/0001-59, e o Sr. REINOFY BORGES DUARTE, portador do CPF-MF nº
507.101.685-00 e do RG nº 3.018.915-24 SSP/BA Objeto: prorrogação do prazo de vigência
do contrato nº 24/2020 - PROCURADORIA por mais 90 (noventa) dias, com fundamento no
artigo artigo 57, inciso V do §1º c/c §2º da Lei nº 8.666/93 e consoante as justificativas
apresentadas através de despacho, autorização e demais integrantes do processo FUNDAJ
nº 23130.000234/2019-95. Vigência: 06/10/2021 a 05/01/2022. Data da Assinatura:
05/10/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 51/2021

Tipo: 10º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 30/2016 -
PROCURADORIA, celebrado entre a FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO, CNPJ nº
09.773.169/0001-59, e a empresa PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI,
CNPJ/MF nº 78.533.312/0001-58. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação
do prazo contratual por 03(três) meses, com base no disposto no 4º§ do artigo 57 da Lei
8.666/93, atendendo o interesse da Administração e com a concordância das partes
contratantes. Tudo consoante as justificativas apresentadas através de despacho,
autorização e demais elementos integrantes do Processo FUNDAJ nº 23101000457/2016-
57. Vigência: 03/11/2021 a 02/02/2022. Data da Assinatura: 26/10/2021.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
DECANATO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021

A DECANA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, no uso de suas
atribuições, NOTIFICA F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIA, inscrita no CNPJ nº
08.800.784/0001-44 para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o Pagamento do Débito ou
Apresentação de Defesa Prévia, caso seja de interesse, a contar da publicação do presente
edital, sob pena de continuidade do processo independentemente da apresentação da
Defesa. A penalidade de Multa no valor de R$ 6.080,88 (seis mil oitenta reais e oitenta e
oito centavos) foi apurada no Processo Administrativo nº 23106.011614/2020-96. De
acordo com o que estabelece o art. 3º da Instrução Normativa n. 43/2020, os débitos
resultantes de multas administrativas prevista nas Leis nº 8.666/93, poderão ser
parcelados, mediante requerimento formal do interessado à Administração. Informamos
que o referido processo administrativo encontra-se com vista franqueada ao interessado.

ROZANA REIGOTA NAVES
Decana de Administração

DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL Nº 216, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB torna público, nos termos da Base Legal
indicada e homologação pela Unidade Acadêmica, o Edital de Resultado Final de Concursos
Públicos de Provas e Títulos para o cargo de Professor de Magistério Superior, nas condições e
características a seguir:

Portaria Autorizativa e data de publicação no DOU: 316, de 19/10/2017 / Faculdade
de Ceilândia / Edital de Abertura e data de publicação no DOU: 110, de 12/05/2021 /
Quantidade de Vaga: 1 (uma) / Classe, Denominação e Regime: "A", Adjunto "A", Dedicação
Exclusiva / Área: Enfermagem Fundamental. / Candidatos habilitados em ordem de
classificação: 1 - Flávia Oliveira de Almeida Marques da Cruz. 2 - Katarinne Lima Moraes. 3 -
Amanda Gomes de Meneses. 4 - Kaio Keomma Aires Silva Medeiros.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 217, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB torna público, nos termos da Base Legal
indicada e homologação pela Unidade Acadêmica, o Edital de Resultado Final de Concursos
Públicos de Provas e Títulos para o cargo de Professor de Magistério Superior, nas condições e
características a seguir: Portaria Autorizativa e data de publicação no DOU: 316, de 19/10/2017
/ Unidade Acadêmica / Edital de Abertura e data de publicação no DOU: 326, de 29/11/2019 /
Quantidade de Vaga: 1 (uma) / Classe, Denominação e Regime: "A", Adjunto "A", Dedicação
Exclusiva / Área: Ensino de Ciências e Matemática. / Candidatos habilitados em ordem de
classificação: 1 - Samuel Molina Schnorr. 2 - Thalita Quatrocchio Liporini. 3 - Leonardo Augusto
Luvison Araújo. 4 - Roni Ivan Rocha de Oliveira; 5 - Antonio Claudio de Araujo Junior.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 300, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) torna público o cancelamento do Edital de
Abertura nº 133/2021, publicado no Diário Oficial da União (DOU) nº 77, Seção 3, página 110,
do dia 27 de abril de 2021, e no sítio concursos.unb.br.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 317, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, nos termos da Lei 8.745/93, com alterações
introduzidas pela Lei nº 9.849, de 26/10/99, Lei nº 12.425, de 17/06/2011, Lei nº 12.772/2012,
de 28/12/2012, e redação dada pelo Decreto nº 7.485, de 18/05/2011, torna pública a abertura
de inscrições para a Seleção Simplificada para a contratação de PROFESSOR VISITANTE/
VISITANTE ESTRANGEIRO. EDITAL DE ABERTURA DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 317 DE
20/10/2021, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, 01 (uma) vaga e formação de
cadastro reserva, regime de trabalho: 40 horas, área: Ciência e Tecnologia de Alimentos &
Padrões, Legislação e Fiscalização de Alimentos.

Informações adicionais estão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.concursos.unb.br que deverá ser consultado, obrigatoriamente, pelos
candidatos.

EDITAL Nº 327, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, nos termos da Lei 8.745/93, com alterações
introduzidas pela Lei nº 9.849, de 26/10/99, Lei nº 12.425, de 17/06/2011, Lei nº 12.772/2012,
de 28/12/2012, e redação dada pelo Decreto nº 7.485, de 18/05/2011, torna pública a abertura
de inscrições para a Seleção Simplificada para a contratação de PROFESSOR SU B S T I T U T O.
EDITAL DE ABERTURA DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 327 DE 21/10/2021, Departamento de
Enfermagem, 01 (uma) vaga e formação de cadastro reserva, regime de trabalho: 20 horas,
área: Enfermagem.

Informações adicionais estão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.concursos.unb.br que deverá ser consultado, obrigatoriamente, pelos
candidatos.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 330, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) torna público o cancelamento do Edital de
Abertura nº 245/2021, publicado no Diário Oficial da União (DOU) nº 135 Seção 3, página 96,
do dia 20 de julho de 2021, e no sítio concursos.unb.br.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DA UNB

EXTRATO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Espécie: Ata de Registro de Preços n. 609/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico SRP
306/2021. Processo n. 23106.061116/2021-75. Objeto: Registro de preços para a eventual
aquisição de carrinhos e roçadeiras para a Universidade de Brasília. Contratada: GMO
SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI. CNPJ: 13.505.280/0001-31. Itens 1 e 2. Vigência: 12 (doze)
meses. Data da Assinatura: 26.10.2021. Valor Global: R$25.941,40 (vinte e cinco mil
novecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos).

Espécie: Ata de Registro de Preços n. 610/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico SRP
306/2021. Processo n. 23106.061116/2021-75. Objeto: Registro de preços para a eventual
aquisição de carrinhos e roçadeiras para a Universidade de Brasília. Contratada: MCA
ASSESSORIA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 42.519.684/0001-82. Item 3. Vigência:
12 (doze) meses. Data da Assinatura: 26.10.2021. Valor Global: R$9.350,00 (nove mil
trezentos e cinquenta reais).

DECANATO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Espécie: acordo de cotutela
Processo: 23106.131674/2020-24
Partícipes: Universidade de Brasília (UnB) (CNPJ nº 00.038.174/0001-43) e a Université
Grenoble-Alpes - França
Objetivo: Consiste no projeto: "Master pesquisa ciências humanas e sociais, menção
ciências da linguagem, com especialização em fonética e fonologia" (cotutela: Jenifer
Andrea Vega Rodríguez).
Assinatura:18/10/2021
Vigência: de 18/10/2021 a 30/09/2023.
O Senhor Virgilio Pereira da Almeida (secretário do INT) e o Senhor Denis Jongmans (reitor
da Université Grenoble).

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

EDITAL DE 22 DE OUTUBRO DE 2021
ADENDO N° 8 AO EDITAL N° 53/2018 - PROGRAD

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DA
CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UFAC, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias, torna público o Adendo n° 08 ao Edital nº 53/2018 - PROGRAD, que
dispõe sobre a retomada das atividades do Concurso Público, suspensas em função da
pandemia do COVID-19, conforme segue:

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Ficam estabelecidas as datas e procedimentos para a realização das

provas da área: Bioquímica (Código 12), do Concurso Público de Provas e Títulos para o
Cargo Efetivo de Professor da Carreira de Magistério Superior, objeto do Edital nº
53/2018 - PROGRAD.

1.2. Por ocasião da realização das provas, e considerando as medidas de
proteção à transmissão do coronavírus ficam adotadas as seguintes medidas:

a. Fica proibida a entrada ou permanência do candidato no local de provas
sem máscara de proteção;

b. O candidato deverá permanecer com máscara que cubra totalmente o nariz
e a boca, desde a entrada até a saída do local de prova. E não será permitido o ingresso
de candidato no local de prova utilizando qualquer outro objeto ou acessório em
substituição à mascara que não tenha sido fabricado originalmente com a finalidade de
proteção das vias respiratórias, tais como lenço, bandana etc.;

EDITAL DE 22 DE OUTUBRO DE 2021
ADENDO N° 8 AO EDITAL N° 53/2018 - PROGRAD

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DACONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO E
CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UFAC, no uso de suas
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c. Será permitido que o participante leve máscara reserva para troca durante
a aplicação;

d. Durante a identificação, será necessária a higienização das mãos com álcool
em gel próprio ou fornecido pelo aplicador, antes de entrar na sala de provas.

e. Não devem ser compartilhados objetos de uso pessoal;
f. O descarte da máscara de proteção contra a Covid-19, durante a aplicação

do exame, deve ser feito pelo candidato de forma segura, em sacos plásticos trazidos
pelo candidato;

g. Não devem ser compartilhados objetos de uso pessoal;
h. A ida ao banheiro será permitida desde que o candidato seja acompanhado

pelo fiscal, respeitando a distância prevista nos protocolos de proteção contra a Covid-
19;

i. As mãos deverão ser higienizadas ao entrar e sair do banheiro, e durante
toda a aplicação do exame;

j. O candidato que não utilizar a máscara cobrindo totalmente o nariz e a
boca, desde sua entrada até sua saída do local de provas, ou recusar-se,
injustificadamente, a respeitar os protocolos de proteção contra a Covid-19, a qualquer
momento, será eliminado do exame, exceto para os casos previstos na Lei nº
14.019/2020;

k. Não será permitido lanche durante o certame;
l. A Ufac disponibilizará álcool em gel na entrada do local de realização das

provas, contudo, recomenda-se que que cada candidato porte um frasco de álcool em
gel próprio para uso individual, o qual não poderá ser compartilhado entre os
candidatos;

m. Recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo,
em embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros ou de qualquer
outro dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber.

1.3. A Ufac poderá estabelecer outras medidas protetivas conforme
deliberado pelo Comitê de Prevenção e Contenção da Covid-19 da Ufac.

1.4. As provas escrita e didática, bem como o sorteio do tema para a prova
didática e a entrega da documentação para a prova de títulos ocorrerão na modalidade
presencial.

1.5. As demais informações relacionadas ao Concurso Público constam no
Edital nº 53/2018-PROGRAD e seus Adendos.

2. DA SELEÇÃO
2.1. A seleção será realizada nos termos da Resolução Consu n° 09, de 08 de

fevereiro de 2013, e terá as seguintes fases:
2.1.1. Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, com pontuação

máxima de 10 (dez) pontos;
2.1.2. Prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, com pontuação

máxima de 10 (dez) pontos;
2.1.3. Prova de títulos, de caráter classificatório, com pontuação máxima de

11 (onze) pontos.
2.2. As fases de seleção serão conduzidas pelas bancas examinadoras,

instituídas na forma do inciso II do artigo 7º da Resolução Consu n° 09, de 08 de
fevereiro de 2013.

2.2.1. A prova escrita será elaborada pelas bancas examinadoras e aplicada
pela Comissão Geral de Concurso.

2.2.2. As provas serão realizadas exclusivamente no município de Rio Branco
- Acre.

2.3. A Comissão Geral de Concurso publicará, no dia 29 de outubro de 2021,
no endereço eletrônico <http://www2.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-
2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-
de-magisterio-superior/>, a composição das bancas examinadoras, abrindo-se prazo de 2
(dois) dias úteis para os candidatos arguirem impedimento ou suspeição dos seus
membros, nos casos previstos nos artigos 18 e 20 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999, cabendo ao arguinte o ônus de comprovar suas alegações.

2.4. No caso do item anterior, a Comissão Geral de Concurso terá 3 (três) dias
úteis para instruir e julgar a arguição de impedimento ou suspeição.

2.5. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso
à Pró-Reitoria de Graduação, sem efeito suspensivo, nos termos da Lei nº 9.784, de 29
de janeiro de 1999.

2.6. As provas ocorrerão no período de 21 a 26 de novembro de 2021.
2.6.1. É obrigatória a realização da prova escrita e da prova didática pelos

candidatos inscritos, sob pena de eliminação do certame.
2.7. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pela

Ufac, munido de documento de identidade original, de acordo com os itens 16.10 a
16.12 do Edital nº 53/2018-PROGRAD.

2.8. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta
dos locais de realização das provas e o comparecimento no horário determinado.

2.9. As informações referentes a notas e classificações poderão ser acessadas
por meio de editais de resultados, que serão publicados no endereço eletrônico
<http://www2.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-
provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>.

2.10. Não serão fornecidas informações fora do prazo previsto ou que já
constem dos editais.

2.11. As fases de seleção das áreas ofertadas neste Edital serão
independentes e autônomas entre si, podendo ter curso próprio em casos
excepcionais.

3. DA PROVA ESCRITA
3.1. A prova escrita consistirá em questão(ões) de conhecimentos e

habilidades elaborada(s) pela banca examinadora, de acordo com o conteúdo
programático da área de inscrição constante no Anexo III do Edital nº 53/2018-
P R O G R A D.

3.2. Os locais de realização da prova escrita serão designados pela Comissão
Geral de Concurso e publicados no dia 12 de novembro de 2021, no endereço eletrônico
<http://www2.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-
provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>.

3.3. A prova escrita será realizada simultaneamente por todos os candidatos,
no dia 21 de novembro de 2021, das 8 às 12 horas (horário oficial do Acre).

3.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da
prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o início dessa,
munido de documento de identidade original, de acordo com os itens 16.10 a 16.12 do
Edital nº 53/2018-PROGRAD.

3.5. O candidato somente terá acesso à sala de realização da prova escrita
até às 8 horas.

3.6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente na sala de realização
da prova escrita por no mínimo 1 (uma) hora após o seu início, sob pena de eliminação
do certame.

3.7. Não serão permitidas consultas e a utilização de qualquer equipamento
eletrônico, durante a realização da prova escrita, exceto aquelas solicitadas pela banca
examinadora e autorizadas pela Comissão Geral de Concurso, publicadas em edital
específico, no dia 12 de novembro de 2021, no endereço eletrônico
<http://www2.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-
provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>.

3.8. Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da
prova escrita, for surpreendido portando, em local diverso do indicado pelos fiscais,
equipamento eletrônico e/ou material de uso não autorizado, ainda que desligado.

3.8.1. De igual forma, será eliminado o candidato cujo equipamento
eletrônico e/ou material de uso não autorizado que estiver em local indicado emitir
qualquer tipo de ruído, alerta ou vibração.

3.9. A prova escrita será feita pelo próprio candidato, à mão, em letra legível,
com caneta esferográfica de cor azul ou preta, fabricada em material transparente.

3.9.1. Somente na hipótese de deferimento de atendimento especial será
permitido o preenchimento da prova escrita por pessoa designada pela Comissão Geral
de Concurso. Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal devidamente treinado
e as respostas fornecidas serão gravadas em áudio e vídeo.

3.10. A prova escrita constitui o único documento válido para a correção das
provas.

3.11. O candidato deverá assinar a lista de presença, sendo o responsável
pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, o número de inscrição
e o número de seu documento de identidade.

3.12. As anotações que estiverem em desconformidade com este Edital ou
com as instruções da prova escrita serão consideradas indevidas e não serão
consideradas para efeito de correção.

3.13. Em hipótese alguma haverá substituição da prova escrita por erro do
candidato.

3.14. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou,
de qualquer modo, danificar a sua prova escrita, sob pena de impossibilitar a leitura por
parte dos membros da banca examinadora.

3.15. Serão de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos
advindos do preenchimento indevido da prova escrita.

3.16. Após entregar a prova escrita, o candidato não poderá retornar ao local
de realização da mesma.

3.17. Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas
ao concurso no local de aplicação da prova.

3.18. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova, e
somente poderão sair juntos do recinto, após acompanhar o lacre dos envelopes e apor
em ata suas respectivas assinaturas.

3.19. A nota final do candidato na prova escrita será a média aritmética das
notas atribuídas, de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, por cada membro da banca
examinadora.

3.20. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 5,0 (cinco)
pontos na prova escrita.

4. DA PROVA DIDÁTICA
4.1. A prova didática consiste em exposição oral sobre um dos 10 (dez) temas

extraídos do conteúdo programático (Anexo III do Edital nº 53/2018-PROGRAD), a ser
realizada no período de 22 a 26 de novembro de 2021.

4.1.1. Os temas para a prova didática serão publicados pela Comissão Geral
de Concurso no dia 12 de novembro de 2021, no endereço eletrônico
<http://www2.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-
provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>.

4.2. A data, horário e local do sorteio dos temas para a prova didática serão
divulgados ao candidato ao término de sua prova escrita.

4.2.1. A Comissão Geral de Concurso afixará, no local designado para o
sorteio, os temas sorteados para cada candidato, independente do mesmo estar ou não
presente.

4.2.2. Não é obrigatória a participação do candidato no sorteio do tema,
contudo a ausência do candidato não prejudicará a contagem do tempo para a realização
da prova didática.

4.3. O horário e o local de realização da prova didática serão divulgados por
ocasião do sorteio do tema.

4.4. A prova didática ocorrerá 24 (vinte e quatro) horas após a realização do
sorteio do tema.

4.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da
prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o início
dessa, munido de documento de identidade original, de acordo com os itens 16.10 a
16.12 do Edital nº 53/2018-PROGRAD.

4.6. A ausência ou o atraso do candidato na prova didática implicará na
eliminação do concurso.

4.7. Será eliminado do concurso o candidato que não entregar à banca
examinadora, antes do início de sua exposição, o seu Plano de Aula em 04 (quatro)
vias.

4.8. A exposição oral do tema terá duração mínima de 40 (quarenta) e
máxima de 60 (sessenta) minutos.

4.9. Será eliminado do concurso o candidato que não atingir o tempo mínimo
ou que ultrapassar o tempo máximo destinado à exposição oral. Na avaliação da prova
didática, a banca examinadora levará em conta, fundamentalmente, dentre outros
elementos:

4.9.1. O domínio teórico do tema sorteado;
4.9.2. A capacidade de organizar as ideias sobre o tema sorteado e ministrá-

lo com objetividade;
4.9.3. A coerência entre o plano de aula apresentado e o desenvolvimento da

aula;
4.9.4. A utilização adequada dos recursos didáticos pelo candidato.
4.10. Para efeito de aferição da nota da prova didática, a banca examinadora

terá como referência os elementos e definições contidos na planilha de avaliação
constante no Anexo IV do Edital nº 53/2018-PROGRAD.

4.11. É de responsabilidade do candidato providenciar os recursos e materiais
a serem utilizados na prova didática.

4.12. Após a exposição do tema, o candidato poderá ser arguido pelos
membros da banca examinadora, com tempo máximo de 10 (dez) minutos para cada
examinador, sendo concedido igual tempo ao candidato para resposta.

4.13. A prova didática será gravada pela banca examinadora, em
cumprimento ao inciso XVI, do art. 18, do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de
2009.

4.14. Será vedado ao candidato participar como observador ou ouvinte da
prova didática de outros candidatos, bem como utilizar qualquer meio eletrônico ou
digital para registrar a aula do concorrente.

4.15. Não será permitida manifestação ou arguição pelo público ao
candidato.

4.16. A nota do candidato na prova didática será a média aritmética das
notas atribuídas, de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, por cada membro da banca
examinadora.

4.17. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 5,0 (cinco)
pontos na prova didática.

5. DA PROVA DE TÍTULOS
5.1. Para a prova de títulos, os candidatos deverão protocolizar, junto à

Comissão Geral do Concurso, nos dias 22 e 23 de novembro de 2021, das 8h às 12h e
das 14h às 17h, cópia impressa do currículo cadastrado na Plataforma lattes e dos
documentos comprobatórios dos dados nele constantes.

5.1.1. A documentação deverá ser entregue pelo candidato pessoalmente ou
por procurador com procuração particular ou pública, outorgada especificamente para
esse fim. Não serão aceitos documentos enviados por correspondência, fax ou outro
meio eletrônico;

5.1.2. As documentações dos candidatos às vagas do Campus de Rio Branco
serão recebidas pela Comissão Geral na Sala de Reuniões da Pró-Reitoria de Graduação,
situada no Bloco Esther de Figueiredo Ferraz (Bloco da Pró-Reitoria de Graduação),
térreo, Campus Universitário de Rio Branco, BR-364, Km 04, Bairro Distrito Industrial.

5.1.3. A Comissão Geral de Concurso encaminhará a documentação dos
candidatos à banca examinadora da área respectiva para análise e julgamento;

5.1.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob as penalidades da lei,
a veracidade dos documentos apresentados, dispondo a Ufac do direito de excluir do
concurso o candidato, a qualquer tempo, caso seja constatado que os documentos são
inverídicos.

5.2. A prova de títulos será realizada por meio da avaliação do currículo
cadastrado na Plataforma lattes e documentos comprobatórios apresentados, tendo
como referência os elementos e definições contidos na planilha de pontuação de títulos
constante no Anexo V do Edital nº 53/2018-PROGRAD.

5.3. A pontuação máxima da prova de títulos será 11 (onze) pontos, obtida a
partir da seguinte fórmula: NT = ·(planilha de títulos) / 10.

5.4. O candidato que não entregar os documentos na forma e no prazo
definido pelo item 5.1 não terá atribuição de nota nesta fase.

5.5. Não haverá, sob qualquer hipótese, prorrogação de prazo para o
cumprimento do disposto no item 5.1 deste Edital.
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6. DOS RESULTADOS E DA NOTA FINAL
6.1. Os resultados preliminares da prova escrita, da prova didática e da prova

de títulos serão publicados simultaneamente no dia 02 de dezembro de 2021, em edital
específico, no sítio eletrônico <http://www2.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-
53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-
carreira-de-magisterio-superior/>.

6.2. A chave de correção da prova escrita será publicada juntamente com o
resultado preliminar da mesma.

6.3. O candidato poderá solicitar acesso pessoalmente ou por meio de
procuração, junto à Comissão Geral de Concurso, as notas individuais da prova escrita,
às planilhas de avaliação da prova didática e à planilha de avaliação de títulos, no dia
03 de dezembro de 2021, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, conforme disciplinado
no edital de resultado preliminar.

6.4. O candidato poderá interpor recurso à Assembleia de Centro,
protocolizado à Comissão Geral de Concurso, da 0 hora do dia 06 às 23h59 do dia 07
de dezembro de 2021, relativo à nota de cada prova, conforme procedimentos a serem
disciplinados no edital de resultado preliminar.

6.5. A nota final do candidato será a média aritmética das provas escrita e
didática, acrescida da pontuação da prova de títulos, conforme a fórmula seguinte: NF =
(NE+ND)/2+NT

6.6. No cálculo da nota final, será considerada até a segunda casa decimal,
arredondando-se para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa
decimal for igual ou superior a cinco.

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1. São critérios de desempate, em ordem de classificação:
7.1.1. idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição

no concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003(Estatuto do Idoso);

7.1.2. maior pontuação na prova de títulos;
7.1.3. maior média na prova didática;
7.1.4. maior média na prova escrita;
7.1.5. maior tempo de experiência no magistério em Instituição de Ensino

Superior; e
7.1.6. maior idade.
7.2. Persistindo o empate, o desempate dar-se-á por sorteio.
8. DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1. O resultado final do concurso será aprovado pela Assembleia de Centro

respectiva e publicado no endereço eletrônico
<http://www2.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-
provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>, na
data provável de 10 de dezembro de 2021.

8.2. O edital de resultado final do concurso público contemplará a relação dos
candidatos aprovados, ordenados pela pontuação obtida, dentro do quantitativo previsto
no Anexo I do Edital nº 53/2018-PROGRAD, de acordo com o Anexo II do Decreto nº
9.739, de 28 de março de 2019.

8.3. Os candidatos serão listados em ordem de classificação por área, de
acordo com os valores decrescentes das notas finais no concurso, atribuindo-se o
primeiro lugar ao candidato que obtiver a maior pontuação e assim sucessivamente,
observados os critérios de desempate deste edital.

8.4. Do resultado final, caberá recurso de revisão ao Conselho Universitário,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação, protocolizado perante a Reitoria, o
qual somente poderá versar sobre casos de nulidade ocorridos no certame, sendo
vedado pedido de revisão ou correção de nota.

8.5. Para interposição de recursos, o candidato poderá solicitar acesso à
documentação do certame, pessoalmente ou por meio de procuração, respondendo o
candidato pelo seu uso indevido, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011.

8.6. Os recursos interpostos pelos candidatos serão recebidos sempre no
efeito devolutivo.

8.7. O resultado final será homologado pela Reitoria, publicado no Diário
Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico
<http://www2.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-
provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>.

8.8. Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que
tratam o Anexo I do Edital nº 53/2018-PROGRAD, ainda que tenham atingido nota
mínima, serão eliminados do certame.

9. Ficam mantida as demais disposições contidas no Edital nº 53/2018-
P R O G R A D.

Rio Branco/AC, 22 de outubro de 2021.
EDNACELÍ ABREU DAMASCENO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2021

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
23107007983202074. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios não
perecíveis e perecíveis (carnes, hortifrutis, pães e picolé), para que se possa viabilizar a
produção do café da manhã, do almoço e do jantar, no Restaurante Universitário Ru, do
campus reitor Áulio Gélio, da Universidade Federal do Acre - Ufac, no município de Rio
Branco, a fim de contemplar os alunos de baixa renda que necessitam ser atendidos pela
política de alimentação e nutrição das comunidades universitária e escolar .

EVERTON FIDELIS DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 27/10/2021) 154044-15261-2021NE800066

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2021 - UASG 154215

Nº Processo: 23125034514201976 . Objeto: Sistema Eletromiógrafo, Freeemg 1000, 8
canais Sondas para eletromiografia, leves e diretamente ligadas aos eletrodos
prégelificados que não necessitam nenhuma fixação adicional, tal como fitas adesivas e
mais o receptor de sinal USB. Resolução de 16 bits. Oito canais. Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa:
Aquisição de equipamentos que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivo. Declaração de Inexigibilidade em 20/10/2021. SELONIEL
BARROSO DOS REIS. Pro-reitor. Ratificação em 25/10/2021. JULIO CESAR SA DE OLIVEIRA .
Reitor. Valor Global: R$ 93.796,21. CNPJ CONTRATADA : 23.160.805/0001-06 KT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

(SIDEC - 27/10/2021) 154215-15278-2021NE800004

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021 - UASG 154215

Nº Processo: 23125011906202135. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação dos
blocos de Física e Ciências Biológicas, no Campus Universitário Marco Zero, município de
Macapá - AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/10/2021 das 08h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00. Endereço: Rodovia Juscelino Kubistschek de Oliveira - Km 02, Universidade

- Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/154215-2-00001-2021. Entrega das
Propostas: 16/11/2021 às 09h00. Endereço: Rodovia Juscelino Kubistschek de Oliveira - Km
02, Universidade - Macapá/AP.

ALAN CARLOS SANTOS DA SILVA
Presidente Cpl

(SIASGnet - 26/10/2021) 154215-15421-2021NE800097

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2021 - UASG 154502

Nº Processo: 23005021406202114 . Objeto: Aquisição de sistema revoluti para o curso de
engenharia de produção/faen Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 25º,
Inciso I da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Fornecedor exclusivo Declaração de
Inexigibilidade em 20/10/2021. ANDREY DE SOUZA MALLMANN. Chefe Divisão. Ratificação
em 27/10/2021. CRISTIANE STOLTE. Pro Reitora. Valor Global: R$ 122.500,38. CNPJ
CONTRATADA : 11.636.043/0001-84 HABTO OBJETOS LTDA.

(SIDEC - 27/10/2021) 154502-26350-2021NE008000

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 51/2021

Foram vencedoras desta licitação as seguintes empresas: DACOR SPORTS LTDA
inscrita no CNPJ 04.600.936/0001-04 para o Item 1, COMERCIAL MONTANNA LTDA inscrita
no CNPJ 39.528.472/0001-57 para o Item 2, HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI
inscrita no CNPJ 31.402.792/0001-54 para oItem 3. Assinatura da Ata em 27/10/2021
Vigência até 27/10/2022.

JULIANA CLARA SIMIONI WIETHOLTER
Administradora

(SIDEC - 27/10/2021) 154502-26350-2021NE800000

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 3/2021 - UASG 154502

Nº Processo: 23005018201202151. Objeto: Contratação de obra para execução
da Biblioteca de Direito e Relações Internacionais - FADIR da UFGD. Total de Itens Licitados:
1. Edital: 28/10/2021 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Rua José Rosa
Góes, 1761, - Dourados/MS ou https://www.gov.br/compras/edital/154502-99-00003-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 28/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras/pt-
br/. Abertura das Propostas: 23/11/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras/pt-br/.
Informações Gerais: .

PAULO MARCELO CANAZZA DA SILVA
Membro da Cpl

(SIASGnet - 26/10/2021) 154502-26350-2021NE800001

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Diretor-Geral Pro Tempore do Hospital Universitário da UFGD vem, através
deste, INTIMAR a empresa YAMASHITA & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº
19.507.554/0001-08, que se encontra em local incerto e não sabido, para que, querendo,
apresente alegações finais no processo administrativo nº nº 23005.000390/2019-91, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, quanto a suposta não entrega do item 01, azeitona preta,
solicitado através da nota de empenho ri° 2015NE802773, podendo incorrer nas seguintes
penalidades: a) Multa pelo não atendimento a eventuais exigências legais/contratuais
formuladas pela fiscalização: 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia e por
ocorrência, até o limite de 10% sobre o valor do contrato; b) Multa por inexecução parcial
desta contratação: até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; c) Multa por
inexecução total desta contratação: até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
e d) Impedimento temporário de participação em licitações e de contratar com a União,
seus órgãos e entidades, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, na forma da Lei 10.520/2002.
As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. O
processo encontra-se com vistas franqueadas à empresa, neste Hospital Universitário, junto
a Unidade de Apoio Operacional, com horário de funcionamento de segunda-feira a sexta-
feira, das 07 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas.

LUIZ AUGUSTO FREIRE LOPES

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 30/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
15/10/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a
escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos para manutenção,
expansão e atualização da infraestrutura do data center da UFMA. Total de Itens Licitados:
00018 Novo Edital: 28/10/2021 das 08h00 às 14h00. Endereço: Av. Dos Portugueses, S/n -

Campus do Bacanga (relat.siafi) SAO LUIS - MA. Entrega das Propostas: a partir de
28/10/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/11/2021, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

VITOR DAVI BARROS DE SOUZA
Presidente da Cpl

(SIDEC - 27/10/2021) 154041-15258-2021NE800148

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

TPCPS N.º 295/2021 PROCESSO N.º 23115.030836/2021-80. LOCATÁRIO: Universidade
Federal do Maranhão. LOCADOR: DANIELY VERONICA VIANA CARDOSO. OBJETIVO:
Prorrogar por mais 06 (seis) meses, o Contrato de Prestação de Serviços n.º 017/2021-
GAB/REIT. DATA DA ASSINATURA: 26 de outubro de 2021.

EDITAL Nº 199, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS da Universidade Federal do Maranhão,
no uso da competência que lhe foi delegada, torna público, para conhecimento dos
interessados, o resultado do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor
Substituto, aberto por meio do Edital nº 150/2021-PROGEP, conforme a seguir.

1. Centro de Ciências Humanas, Naturais, Saúde e Tecnologia - CCHNST -
Campus de Pinheiro

1.1 Coordenação do Curso de Licenciaturas em Ciências Humanas

. Área/Subárea do Seletivo Candidato(s) Aprovado(s)

. Sociologia Bruno Vilas Boas Bispo - 1° lugar

MARÍLIA CRISTINE VALENTE VIANA
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EDITAL Nº 53/2018 – PROGRAD 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE 
PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

COMUNICADO 

 

Considerando as orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-

19), estabelecida pela Instrução Normativa nº19, de 12 de março de 2020; 

Considerando, também, o comunicado da Reitoria da Universidade Federal do Acre, do 

dia 17 de março de 2020, que informa que devido a pandemia do cononavírus, adotará como 

medida de prevenção, dentre outras, a suspenção das aulas de graduação e pós-graduação, a 

suspensão das colações de grau dos cursos, além disso, determina que todos os servidores 

técnico-administrativos exerçam suas atividades em regime de trabalho remoto (‘home office), 

conforme horário de expediente e que tais medidas deverão ser adotadas pelo período de 15 

(quinze) dias; 

Considerando ainda, que a Ufac segue as recomendações preventivas do Ministério da 

saúde, prezando pela saúde e segurança de seus alunos, docentes, servidores técnicos 

administrativos e comunidade externa. 

            A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Acre informa aos candidatos 

inscritos na área 12 – Bioquímica, do Concurso Público de Provas e Títulos para o Cargo 

Efetivo de Professor da Carreira de Magistério Superior, objeto do Edital nº53/2018-

PROGRAD, a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA das fases de seleção, enquanto perdurar o 

estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19), a fim de resguardar a saúde e segurança das pessoas envolvidas e garantir a lisura 

do certame. 

Oportunamente, informamos que será mantida a publicação da composição final da Banca 

Examinadora para o dia 19 de março de 2020 e que as demais datas serão previamente 

publicadas na página oficial da Ufac. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

 

  

Universidade Federal do Acre - Ufac 
Pró-Reitoria de Graduação – Telefone: (68) 3229.3254 – E-mail: prograd@ufac.br 

BR 364, Km 04 – Distrito Industrial - CEP: 699115-900 - Rio Branco-AC 

 

 Para mais informações, os candidatos poderão entrar em contato com a Prograd/Ufac, 

através do e-mail: prograd@ufac.br.    

 

Rio Branco-AC, 17 de março de 2020 

 
 
 

Profa. Dra. Grace Gotelip Cabral 
Pró-Reitora de Graduação, em exercício 
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Nº. 135 referente ao Edital Convocatório N. 399 publicado no DOU de
19/12/2018 / Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Biológicas / Área: Imunologia /
Candidatos Aprovados: 1. Sarah de Atahyde Couto Falcão; 2. Pedro Henrique Miranda
Bürgel.

Nº. 137 referente ao Edital Convocatório N. 411/2018 publicado no DOU de
24/12/2018 / Unidade Acadêmica: Faculdade do Gama / Área: Engenharia Mecânica ou
Engenharia Química / Candidatos Aprovados: 1. Tallita Karolline Nunes Rocha; 2. Edgar
Amaral Silveira.

Nº. 138 referente ao Edital Convocatório N. 198 publicado no DOU de
26/04/2018 / Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina / Área: Medicina / Candidatos
Aprovados: 1. Ligia Helena Ferreira Melo e Silva; 2. João Marcos de Meneses e Silva.

CARLOS VIEIRA MOTA
Decano

EDITAL Nº 132, DE 15 DE MARÇO DE 2019

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB, nos termos da Lei n.

8.745/1993 e alterações introduzidas pela Lei n. 9.849/1999, torna público o Edital de

Resultado Final N. 132/2019 do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto

de acordo com a homologação da Unidade Acadêmica, conforme discriminação a

seguir: Edital Convocatório N. 404/2018 publicado no DOU de 20/12/2018 / Unidade

Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde / Área: Dentística; Subárea: Clínica

Odontológica / Candidatos Aprovados: 1. Patrícia Magno dos Santos Matias; 2. Marta

Gomes Marques.

CARLOS VIEIRA MOTA

Decano

EDITAL Nº 41, DE 13 DE MARÇO DE 2019

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB nos termos do Edital de
Condições Gerais, publicado no DOU n. 232, de 04 de dezembro de 2015, Seção 3, páginas
43 a 46, e do Edital de Abertura n. 194, de 16/11/2018, torna pública a Aceitação das
Inscrições e o Cronograma das Provas de Conhecimentos referente ao concurso público
para Professor de Magistério Superior, Classe "A", Denominação Adjunto "A" -- Nível 1 e
Classe "A", Denominação Assistente "A" -- Nível 1, Departamento de Engenharia Mecânica
- ENM, na área Engenharia Mecânica. Subárea: Engenharia Térmica, Especialidade:
Aproveitamento de Energia. Informações adicionais e Cronograma de Provas estão
disponíveis no endereço eletrônico http://www.concursos.unb.br/ que deverá ser
consultado, obrigatoriamente, pelos candidatos.

CARLOS VIEIRA MOTA
Decano

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 154503

Número do Contrato: 2446/2017.
Nº Processo: 23006002446201771.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2018. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -ABC -
UFABC. CNPJ Contratado: 04088208000165. Contratado : CGMP CENTRO DE GESTAO DE
MEIOS DE-PAGAMENTO LTDA. Objeto: Aditivo nº 02 ao Contrato de Adesão SEM PARAR
referente à 1º prorrogação da vigência do contrato de 21/03/2019 até 21/03/2020.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 21/03/2019 a 21/03/2020. Valor Total:
R$8.506,12. Fonte: 8100000000 - 2019NE800049. Data de Assinatura: 25/02/2019.

(SICON - 20/03/2019) 154503-26352-2019NE800068

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

EDITAL DE 19 DE MARÇO DE 2019
EDITAL SUPLEMENTAR DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PORTADOR DE TÍTULO DE ESPECIALISTA

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) torna público a abertura de inscrição para portadores do título de especialista no concurso público de provas e títulos para o cargo
efetivo da carreira de Magistério Superior, nos termos do item 2.17 do Edital Suplementar de abertura de inscrição para portador de título de mestre - Edital nº 53/2018 - PROGRAD,
especificamente para a área em que não houve candidatos inscritos com o título de mestre, conforme as normas contidas neste Edital e suas posteriores alterações.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O concurso reger-se-á pelas disposições contidas neste edital, e será supervisionado pela Pró-Reitoria de Graduação e executado pela Comissão Geral de Concurso.
1.2. A seleção compreenderá as seguintes fases:
1.2.1. Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;
1.2.2. Prova didática, de caráter eliminatório e classificatório; e
1.2.3. Prova de títulos, de caráter classificatório.
1.3. As áreas de concurso, o quantitativo de vagas, os perfis exigidos e o regime de trabalho constam nos Anexo Único deste Edital.
1.4. As provas serão realizadas exclusivamente no Município de Rio Branco/AC para as áreas do Anexo Único deste Edital.
1.5. Os nomeados serão submetidos ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro

de 1990), observadas as disposições da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, e suas alterações.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1. A inscrição no concurso público será realizada exclusivamente pela internet, por meio do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico

<http://sistemas.ufac.br/concurso_docente>, conforme o cronograma de inscrições abaixo, observado o perfil exigido:
QUADRO I

. Titulação Período de inscrição e solicitação de atendimento especial Período para solicitar isenção de taxa de inscrição

. Especialista Das 12h hora do dia 21 de março de 2019 às 23h59 do dia 04 de abril de 2019*
e**.

Das 12h hora do dia 21 de março de 2019 às 23h59 do dia 28 de março
de 2019* e**.

* Horário oficial do Acre.
** Nos termos do item 2.18 do Edital n° 53/2018 Prograd.
2.2 A taxa de inscrição será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
2.3. O candidato efetuará o preenchimento do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico <http://sistemas.ufac.br/concurso_docente>, devendo preencher os

campos obrigatórios com os dados exigidos.
2.4. O descumprimento de quaisquer das exigências prescritas no item anterior ensejará o indeferimento da inscrição do candidato.
2.5. O pagamento da taxa de inscrição será feito apenas por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), que será paga exclusivamente no Banco do Brasil.
(...)
5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E DA REMUNERAÇÃO INICIAL
5.1. São atribuições do cargo de Professor de Magistério Superior as atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, e as inerentes ao exercício de direção,

assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria Instituição, além daquelas previstas em legislação específica.
5.2. O ingresso na carreira de Professor de Magistério Superior ocorrerá no Nível 1 da Classe A.
5.3. A remuneração inicial será composta pelo vencimento básico da Classe A, Nível 1, conforme o regime de trabalho, acrescido da retribuição por titulação (RT) e do auxílio

alimentação, segundo o quadro abaixo:
QUADRO II

. JORNADA DE 20 HORAS

. Classe/Nível Denominação Título Vencimento Básico RT (20 Hs) Aux. Alimentação Total Bruto

. A/1 Auxiliar-A Especialista R$ 2.236,31 R$ 206,35 R$ 229,00 R$ 2.671,66

. JORNADA DE DEDICACÃO EXCLUSIVA

. Classe/Nível Denominação Título Vencimento Básico RT (D.E.) Aux. Alimentação Total Bruto

. A/1 Auxiliar-A Especialista R$ 4.463,93 R$ 824,12 R$ 458,00 R$ 5.746,05

(...)
ANEXO ÚNICO
VAGAS DESTINADAS AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RIO BRANCO
1.1. As áreas de pós-graduação exigidas para o perfil dos candidatos são baseadas na Tabela de Áreas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes,

de acordo com a Resolução Reitoria nº 004, de 07 de janeiro de 2016 e posteriores alterações.
1.2. Fica a critério da Ufac o regime de trabalho 20h/DE, no qual o docente deverá ser nomeado de acordo com a necessidade da Instituição, considerando a demanda de

disciplinas.
1.3. As vagas contidas neste anexo são destinadas para provimento no Campus Universitário de Rio Branco, de acordo com as áreas definidas a seguir:

. CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO DESPORTO - CCSD

. Código Área Perfil para investidura no cargo Regime de
trabalho

Vaga (s) Cadastro de Reserva

. Geral Pessoa com
deficiência

Negros Geral Pessoa com
deficiência

Negros

. 17 Ginecologia e Obstetrícia Mestrado em Ciências da Saúde ou Ciências Bi-
ológicas, com Graduação em Medicina e Residência
Médica reconhecida pelo MEC ou Título de Espe-
cialista reconhecido pela AMB em Ginecologia e
Obstetrícia

20h/DE 01 * * 02 01 01

O edital completo está disponível no endereço eletrônico: <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-
efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>.

Rio Branco/AC, 19 de março de 2019
JOSIMAR BATISTA FERREIRA

Reitor, em exercício

EDNACELÍ ABREU DAMASCENO
Pró-Reitora de Graduação

EDITAL DE 19 DE MARÇO DE 2019EDITAL DE 19 DE MARÇO DE 2019
EDITAL SUPLEMENTAR DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PORTADOR DE TÍTULO DE ESPECIALISTA
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 154503

Número do Contrato: 1/2017. Nº Processo: 23006001777201521. PREGÃO SISPP Nº
1/2017. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -ABC - UFABC. CNPJ
Contratado: 04206050000180. Contratado : TIM CELULAR S.A. -.Objeto: Prorrogação da
vigência do Contrato nº 01/2017 por 12 (doze) meses, contados a partir de 21/02/2019 até
21/02/2020, com consequente alteração do caput da Cláusula Décima Primeira do referido
Contrato. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da Lei nº 8666/93. Vigência: 21/02/2019
a 21/02/2020. Valor Total: R$53.192,16. Fonte: 8100000000 - 2019NE800003. Data de
Assinatura: 01/02/2019.

(SICON - 15/02/2019) 154503-26352-2018NE800048

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019

A Equipe de Pregão da UFABC torna público o Resultado de Julgamento do
Pregão Eletrônico n° 02/2019, declarando vencedoras as empresas: SUZANO PAPEL E
CELULOSE S.A. para o item 1; KELEDU COMÉRCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E
ESCRITÓRIO para os Itens 3 e 4; PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA para os Itens 5 e 6.
Os autos encontram-se com vista franqueada aos interessados.

MÁRCIA NASCIMENTO LIMA
Pregoeira

(SIDEC - 15/02/2019) 154503-26352-2019NE800048

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

EDITAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019
EDITAL SUPLEMENTAR DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PORTADOR DE TÍTULO DE MESTRE

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) torna pública a abertura de inscrição para portadores do título de mestre no concurso público de provas e títulos para o cargo efetivo da
carreira de Magistério Superior, nos termos do item 2.17 do Edital nº 53/2018 - PROGRAD, especificamente para as áreas em que não houveram candidatos inscritos com o título de doutor, conforme
as normas contidas neste Edital e suas posteriores alterações.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O concurso reger-se-á pelas disposições contidas neste edital, e será supervisionado pela Pró-Reitoria de Graduação e executado pela Comissão Geral de Concurso.
1.2. A seleção compreenderá as seguintes fases:
1.2.1. Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;
1.2.2. Prova didática, de caráter eliminatório e classificatório; e
1.2.3. Prova de títulos, de caráter classificatório.
1.3. As áreas de concurso, o quantitativo de vagas, os perfis exigidos e o regime de trabalho constam nos Anexo Único deste Edital.
1.4. As provas serão realizadas exclusivamente no Município de Rio Branco/AC para as áreas do Anexo Único deste Edital.
1.5. Os nomeados serão submetidos ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990),

observadas as disposições da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, e suas alterações.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1. A inscrição no concurso público será realizada exclusivamente pela internet, por meio do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico

<http://sistemas.ufac.br/concurso_docente>, conforme o cronograma de inscrições abaixo, observado o perfil exigido:
QUADRO I

. Titulação Período de inscrição e solicitação de atendimento especial Período para solicitar isenção de taxa de inscrição

. Mestre Da 0h hora do dia 19 de fevereiro de 2019 às 23h59 do dia 06 de março de 2019* e**. Da 0 hora do dia 19 de fevereiro de 2019 às 23h59 do dia 22 de fevereiro de
2019* e**.

* Horário oficial do Acre.
** Nos termos do item 2.17 do Edital n° 53/2018 Prograd.
2.2. A taxa de inscrição será de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
2.3. O candidato efetuará o preenchimento do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico <http://sistemas.ufac.br/concurso_docente>, devendo preencher os campos

obrigatórios com os dados exigidos.
2.4. O descumprimento de quaisquer das exigências prescritas no item anterior ensejará o indeferimento da inscrição do candidato.
2.5. O pagamento da taxa de inscrição será feito apenas por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), que será paga exclusivamente no Banco do Brasil.
2.6. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o primeiro dia útil seguinte ao término das inscrições, observado o horário de expediente bancário.
2.7. O não pagamento da taxa de inscrição até a data do vencimento implicará a eliminação do candidato do certame.
2.7.1. Não comprovada a efetivação do pagamento, o candidato será eliminado do certame.
2.7.2. Não será aceito agendamento como comprovante de pagamento.
2.8. A Ufac não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,

bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
2.9. No momento da inscrição, o candidato deverá optar por uma única área de concurso.
2.10. Havendo mais de uma inscrição paga de um mesmo candidato, prevalecerá a inscrição mais recente.
2.11. É vedada, em qualquer hipótese, a alteração da área de inscrição no concurso.
2.12. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico ou qualquer meio diverso do previsto neste Edital.
2.13. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos necessários para participação no concurso público, pois

o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.
2.14. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros concursos ou para outra área de concurso objeto deste Edital.
2.15. É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob as penalidades da lei, a veracidade das informações fornecidas na inscrição, dispondo a Ufac do poder de indeferir a inscrição do

candidato que preencher com dados incorretos, incompletos ou inverídicos.
2.16. Encerrado o período de inscrição, será realizada a análise para o deferimento das inscrições pela Comissão Geral de Concurso.
2.17. Nas áreas de concurso em que não houver candidatos inscritos com título de mestre, será publicado edital suplementar, com a abertura de vagas para portadores do título de

especialista, não havendo distribuição das vagas por titulação.
2.18. Nos casos previstos no item 2.17 deste Edital, não haverá alteração do programa do concurso (Anexo III, do Edital nº 53/2018 - Prograd).
2.19. A Comissão Geral de Concurso publicará, em até 5 (cinco) dias após o término de cada período de inscrição, a relação de deferimentos e indeferimentos de inscrições, em edital

suplementar, no endereço eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-
magisterio-superior/edital-suplementar-de-abertura-de-inscricao-para-portadores-de-titulo-de-mestre/>.

2.20. O candidato que tiver a inscrição indeferida poderá interpor recurso à Comissão Geral de Concurso, por meio de formulário disponível no endereço eletrônico
<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/edital-suplementar-
de-abertura-de-inscricao-para-portadores-de-titulo-de-mestre/>, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da publicação do indeferimento, na forma que dispuser em edital, para, em igual prazo,
reconsiderar a decisão ou encaminhar à Pró-Reitoria de Graduação para julgamento.

2.21. Julgados os recursos, a Comissão Geral de Concurso publicará, no endereço eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-
provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/edital-suplementar-de-abertura-de-inscricao-para-portadores-de-titulo-de-mestre/>, o resultado final das
inscrições deferidas, e encaminhará às bancas examinadoras a relação de candidatos aptos para participarem das fases de seleção.

3. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1. Será concedida isenção total da taxa de inscrição ao candidato que, conforme o Decreto nº 6.593/08, preencher os seguintes critérios:
3.1.1. estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007;
3.1.2. for membro de família de baixa renda, assim considerada aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou que possua renda familiar mensal de até três

salários mínimos, conforme o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
3.2. O pedido de isenção de que trata o item anterior deverá ser formulado pelo candidato no ato da inscrição, no período previsto no Quadro I deste Edital, contendo:
3.2.1. a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;
3.2.2. declaração eletrônica de que atende à condição estabelecida no subitem 3.1.2 deste Edital.
3.3. A Ufac consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato que solicitar isenção nos termos do Decreto nº 6.593, de 2 de

outubro de 2008.
3.4. Será concedida isenção total da taxa de inscrição para o candidato doador de medula óssea com cadastro em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos termos da Lei nº

13.656/2018.
3.5. O pedido de isenção de que trata o item anterior deverá ser formulado pelo candidato no ato da inscrição, no período previsto no Quadro I deste Edital, contendo o documento no

formato PDF, com o número do Redome que comprove ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
3.6. A Ufac consultará o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
3.7. A declaração falsa prestada no requerimento sujeitará, a qualquer tempo, ao candidato à eliminação do concurso e às sanções previstas no artigo 299 do Código Penal (Crime de

falsidade ideológica), aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 06 de setembro de 1979.
3.8. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação falsa com o intuito de usufruir da isenção da taxa de inscrição estará sujeito a:
3.8.1. cancelamento da inscrição e exclusão do Processo Seletivo, se a falsidade for constatada antes da homologação de seu resultado;
3.8.2. exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e antes da convocação para assinatura do contrato;
3.8.3. declaração de nulidade do ato de convocação, se a falsidade for constatada após a sua publicação.
3.9. Será indeferido o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição que:
3.9.1. Omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
3.9.2. Fraudar e/ou falsificar documentação;
3.9.3. Não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no Quadro I deste Edital.
3.10. A Comissão Geral de Concurso publicará a relação preliminar dos candidatos que tiveram o pedido de isenção deferido ou indeferido, em edital específico, no endereço eletrônico

<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/edital-suplementar-
de-abertura-de-inscricao-para-portadores-de-titulo-de-mestre/>, em até 3 (três) dias após o término do período de solicitação.

3.11. Os candidatos que tiverem o pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição deferido constarão automaticamente na lista de inscritos.
3.12. Os candidatos que tiverem o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido poderão interpor recurso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a publicação de

que trata o item 3.10, utilizando o formulário disponível no endereço eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-
cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/edital-suplementar-de-abertura-de-inscricao-para-portadores-de-titulo-de-mestre/>.

3.13. Após a análise dos recursos, a Comissão Geral de Concurso publicará o resultado final da solicitação de isenção no endereço eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-
prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/edital-suplementar-de-abertura-de-inscricao-para-portadores-de-
titulo-de-mestre/>.

3.14. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá efetuar nova inscrição, e realizar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 2 deste Edital.
4. DO REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
4.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá requerê-lo por ocasião da inscrição eletrônica, indicando os recursos especiais necessários

ao seu atendimento, devendo o candidato anexar, em espaço próprio e em formato PDF, laudo médico emitido nos últimos 12 (doze) meses que justifique o atendimento especial solicitado.

EDITAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019
EDITAL SUPLEMENTAR DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PORTADOR DE TÍTULO DE MESTRE
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4.2. Não serão deferidos pedidos de atendimento especial para a realização das provas após o período de inscrição.
4.3. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização da(s) prova(s) deverá solicitar atendimento especial, anexando, em espaço próprio e em formato PDF, a

certidão de nascimento da criança, e levar, no(s) dia(s) da(s) prova(s), um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda do lactente.
4.3.1. No caso da criança não ter nascido quando da realização da inscrição eletrônica, a certidão de nascimento poderá ser substituída por atestado emitido por médico obstetra que

indique a data provável do nascimento.
4.3.2. A candidata com criança que não levar acompanhante adulto não terá acesso ao(s) local(is) de realização da(s) prova(s).
4.3.3. O tempo gasto na amamentação pela lactante poderá ser compensado até o limite de uma hora.
4.4. A Ufac não disponibilizará acompanhante para guarda de crianças.
4.5. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada, no endereço eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-

2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/edital-suplementar-de-abertura-de-inscricao-para-portadores-de-titulo-de-
mestre/>, por ocasião da publicação do edital preliminar de inscrições deferidas e indeferidas.

4.6. O candidato poderá interpor recurso contra o indeferimento do pedido de atendimento especial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da publicação do indeferimento.
4.7. A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
4.8. É de responsabilidade do candidato a veracidade dos documentos anexados, sob pena de responder civil e criminalmente pelo seu teor.
4.9. Após a análise, a Ufac divulgará, em edital específico, o resultado dos recursos dos candidatos de que trata o item 4.6 deste Edital.
5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E DA REMUNERAÇÃO INICIAL
5.1. São atribuições do cargo de Professor de Magistério Superior as atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia,

coordenação e assistência na própria Instituição, além daquelas previstas em legislação específica.
5.2. O ingresso na carreira de Professor de Magistério Superior ocorrerá no Nível 1 da Classe A.
5.3. A remuneração inicial será composta pelo vencimento básico da Classe A, Nível 1, conforme o regime de trabalho, acrescido da retribuição por titulação (RT) e do auxílio alimentação,

segundo o quadro abaixo:
QUADRO II

. JORNADA DE 20 HORAS

. Classe/Nível Denominação Título Vencimento Básico RT (20 Hs) Aux. Alimentação Total Bruto

. A/1 Assistente-A Mestrado R$ 2.236,31 R$ 549,96 R$ 229,00 R$ 3.015,27

. JORNADA DE 40 HORAS

. Classe/Nível Denominação Título Vencimento Básico RT (40 Hs) Aux. Alimentação Total Bruto

. A/1 Assistente-A Mestrado R$ 3.126,31 R$ 1.146,68 R$ 458,00 R$ 4.730,99

. JORNADA DE DEDICACÃO EXCLUSIVA

. Classe/Nível Denominação Título Vencimento Básico RT (D.E.) Aux. Alimentação Total Bruto

. A/1 Assistente-A Mestrado R$ 4.463,93 R$ 2.204,27 R$ 458,00 R$ 7.126,20

6. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
6.1. São requisitos para a investidura no cargo:
6.1.1. Ter sido aprovado no concurso público;
6.1.2. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com

reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal;
6.1.3. Comprovar a quitação das obrigações eleitorais, mediante a apresentação do título de eleitor e certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral;
6.1.4. Comprovar a regularidade com o Serviço Militar, para os aprovados do sexo masculino;
6.1.5. Comprovar possuir o perfil exigido para a investidura no cargo, conforme consta no Anexo Único deste Edital, de acordo com a área para a qual foi nomeado.
6.1.6. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
6.1.7. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
6.1.8. Não estar cumprindo qualquer sanção que impossibilite a investidura no cargo.
6.2. No caso de estrangeiro, deverá estar em situação regular no país, comprovado pelo visto permanente, sendo exigido apenas os requisitos constantes nos subitens 6.1.1, 6.1.5, 6.1.6,

6.1.7 e 6.1.8.
6.2.1. A permanência do estrangeiro no quadro docente da Universidade fica condicionada à apresentação e manutenção do visto permanente.
6.3. Os títulos acadêmicos obtidos no exterior deverão estar revalidados no Brasil, na forma da lei.
6.4. O candidato, na solicitação de inscrição, declarará que tem ciência dos documentos exigidos para a investidura no cargo e que, caso aprovado, os apresentará por ocasião da

posse.
6.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob as penalidades da lei, a veracidade dos documentos e informações fornecidas para a investidura do cargo, dispondo a Ufac do direito

de excluir do concurso, a qualquer tempo, o candidato que apresente falsa declaração ou documentação.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. A reserva de vagas para as pessoas com deficiência e candidatos negros, as fases e formas de seleção, critérios de avaliação, cronograma de aplicação de provas, critérios de

desempates, resultado final e homologação e as disposições finais constam no Edital nº 53/2018 - Prograd, devendo o candidato conhecer integralmente seus termos.
7.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e suas alterações, em relação às quais não poderá alegar

desconhecimento.
7.3. O Anexo Único (Quadro de Vagas do Campus de Rio Branco) estará disponível no endereço eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-

publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/edital-suplementar-de-abertura-de-inscricao-para-portadores-de-titulo-de-mestre/>.
ANEXO ÚNICO
VAGAS DESTINADAS AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RIO BRANCO
1.1. As áreas de pós-graduação exigidas para o perfil dos candidatos são baseadas na Tabela de Áreas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, de acordo

com a Resolução Reitoria nº 004, de 07 de janeiro de 2016 e posteriores alterações.
1.2. Fica a critério da Ufac o regime de trabalho 20h/DE, no qual o docente deverá ser nomeado de acordo com a necessidade da Instituição, considerando a demanda de disciplinas.
1.3. As vagas contidas neste anexo são destinadas para provimento no Campus Universitário de Rio Branco, de acordo com as áreas definidas a seguir:

. CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - CCET

. Código Área Perfil para investidura no cargo Regime de
trabalho

Vaga (s) Cadastro de
Reserva

Código Área Perfil para in-
vestidura no

cargo

Regime de
trabalho

. 05 Engenharia Civil - Estrutura Mestrado em Engenharia Civil, com Graduação em
Engenharia Civil.

DE 01 * * 02 01 01

. 07 Engenharia Elétrica -
Eletrotécnica

Mestrado em Engenharia Elétrica, com Graduação em
Engenharia Elétrica.

DE 01 * * 02 01 01

. CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO DESPORTO - CCSD

. Código Área Perfil para investidura no cargo Regime de
trabalho

Vaga (s) Cadastro de Reserva

. Geral Pessoa com de-
ficiência

Negros Geral Pessoa com de-
ficiência

Negros

. 16 Enfermagem Obstétrica Mestrado na área da Saúde, com Graduação
(Bacharelado ou Licenciatura) em Enfermagem, com
residência ou especialização em Enfermagem Obstét-
rica (com título registrado no COREN).

DE 01 * * 02 01 01

. 17 Ginecologia e Obstetrícia Mestrado em Ciências da Saúde ou Ciências Biológ-
icas, com Graduação em Medicina e Residência Méd-
ica reconhecida pelo MEC ou Título de Especialista re-
conhecido pela AMB em Ginecologia e Obstetrícia

20h/DE 01 * * 02 01 01

. 20 Semiologia e Propedêutica
Médica

Mestrado em Ciências Biológicas ou Ciências da
Saúde, com Graduação em Medicina.

20h/DE 01 * * 02 01 01

. 21 Urgência e Emergência Mestrado em Ciências Biológicas ou Ciências da
Saúde, com Graduação em Medicina.

20h/DE 01 * * 02 01 01

Rio Branco-AC, 14 de fevereiro de 2019.
MARGARIDA LIMA CARVALHO

Reitora, em exercício

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
31/01/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de solução completa e expansível de
biblioteca de fita LTO, suporte e treinamento para backup de dados.

PAULO MARCELO CANAZZA DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 15/02/2019) 154502-26350-2019NE800001

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CPSPS N.º 37/2019 PROCESSO N.º 23115.009508/2018-19. LOCATÁRIO: Universidade
Federal do Maranhão. LOCADOR: JOSÉ CARLOS LIMA COSTA. Objetivo: Ministrar aulas como
Professor Substituto. VALOR MENSAL: Equivalente a Professor ASSISTENTE-A ( M ES T R A D O ) .
PRAZO DE VIGÊNCIA: vigerá a partir do início de suas atividades, este limitado ao prazo de
6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, não podendo exceder a 24 (vinte
e quatro) meses no seu total. DATA DA ASSINATURA: 13 de fevereiro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

TPCPS N.º 53/2019 PROCESSO N.º 23115.046886/2018-83. LOCATÁRIO: Universidade
Federal do Maranhão. LOCADOR: NEYLSON OLIVEIRA DA SILVA. OBJETIVO: Prorrogar por
mais 06 (seis) meses, o Contrato de Prestação de Serviços n.º 277/2018-GAB/REIT. DATA
DA ASSINATURA: 15 de fevereiro de 2019

EXTRATO DE RESCISÃO

TRCPS Nº 61/2019 Rescisão do Contrato nº 393/2017-GAB/REIT de Prestação de Serviços,
que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, CNPJ: 06.279.103/0001-
19 e RAIBEL DE JESUS ARIAS CANTILLO, CPF: 234.655.318-25, a contar de 13.02.2019. DATA
DA ASSINATURA: 13.02.2019.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2019 - UASG 154045

Nº Processo: 23108953121201891. PREGÃO SISPP Nº 61/2018. Contratante: FUN DAC AO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO GROSSO. CNPJ Contratado: 18821076000143. Contratado :
BRAVA TELECOMUNICACOES -RONDONOPOLIS LTDA ME. Objeto: Contratação de Empresa
especializada para prestação de serviços de computadores e internet na UFMT campus
Rondonópolis. Fundamento Legal: 8.666/93 . Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Valor Total:
R$87.186,84. Fonte: 8100000000 - 2019NE800291. Data de Assinatura: 08/02/2019.

(SICON - 15/02/2019) 154045-15262-2019NE800114
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

EDITAL Nº 53/2018– PROGRAD 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE 
PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

 

ADENDO Nº 03 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) torna público o Adendo n° 03 ao 

Edital nº 53/2018 – PROGRAD, que reabre o período de inscrições para doutores e dá outras 

providências. 

1. Fica prorrogado até as 23h59min do dia 04 de fevereiro de 2019 o período para solicitação de 

inscrição e atendimento especial para os candidatos que possuam o título de doutor, conforme o 

disciplinado na Seção 2 do Edital nº 53/2018-PROGRAD. 

1.1. O procedimento para a realização de inscrição no Concurso Público, o valor da taxa de 

inscrição e as hipóteses de deferimento e indeferimento constam na Seção 2 do Edital nº 

53/2018-PROGRAD. 

1.2. Para o pagamento da inscrição os candidatos deverão efetuar o login no sistema disponível 

no endereço eletrônico <http://sistemas.ufac.br/concurso_docente> e efetuar a impressão 

de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). 

1.3. O pagamento da taxa de inscrição será feito apenas por meio de GRU Cobrança que será 

paga exclusivamente no Banco do Brasil, até o primeiro dia útil seguinte ao término das 

inscrições, observado o horário de expediente bancário. 

1.4. Não será aceito agendamento como comprovante de pagamento. 

2. Fica prorrogado até as 23h59min do dia 28 de janeiro de 2019 o período para solicitação de 

isenção da taxa de inscrição de que trata a Seção 3 do Edital nº 53/2018-PROGRAD. O 

procedimento para realizar a solicitação de isenção e as hipóteses de deferimento e indeferimento 

constam na referida Seção do Edital. 

3. Será concedida isenção total da taxa de inscrição para o candidato doador de medula óssea com 

cadastro em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos termos da Lei nº 13.656/2018. 

3.1. O pedido de isenção da taxa de inscrição com base no art. 1º, inc. II, da Lei nº 13.656/2018, 

deverá ser solicitado até as 23h59min do dia 28 de janeiro de 2019, no ato da inscrição, 

devendo ser anexado via upload, por meio de link específico, documento no formato pdf, 

que comprove ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da 

Saúde. 

3.2. O envio da documentação constante do subitem 3.1 é de responsabilidade exclusiva do 

candidato, não se responsabilizando a Ufac por qualquer tipo de problema que impeça o 

recebimento dessa documentação, seja por ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. 

3.3. O candidato que não enviar a documentação constante do subitem 3.1 ou que enviar 

documentação que não comprove ser doador de medula óssea terá o seu pedido de isenção 

indeferido. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

EDITAL DE 23 DE JANEIRO DE 2019 (*)
ADENDO Nº 03 AO EDITAL Nº 53/2018-PROGRAD

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) torna público o Adendo n° 03 ao
Edital nº 53/2018 - PROGRAD, que reabre o período de inscrições para doutores e dá
outras providências.

1. Fica prorrogado até as 23h59min do dia 04 de fevereiro de 2019 o período
para solicitação de inscrição e atendimento especial para os candidatos que possuam o
título de doutor, conforme o disciplinado na Seção 2 do Edital nº 53/2018-PRO G R A D.

1.1. O procedimento para a realização de inscrição no Concurso Público, o valor
da taxa de inscrição e as hipóteses de deferimento e indeferimento constam na Seção 2 do
Edital nº 53/2018-PROGRAD.

1.2. Para o pagamento da inscrição os candidatos deverão efetuar o login no
sistema disponível no endereço eletrônico <http://sistemas.ufac.br/concurso_docente> e
efetuar a impressão de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

1.3. O pagamento da taxa de inscrição será feito apenas por meio de GRU
Cobrança que será paga exclusivamente no Banco do Brasil, até o primeiro dia útil seguinte
ao término das inscrições, observado o horário de expediente bancário.

1.4. Não será aceito agendamento como comprovante de pagamento.
2. Fica prorrogado até as 23h59min do dia 28 de janeiro de 2019 o período

para solicitação de isenção da taxa de inscrição de que trata a Seção 3 do Edital nº
53/2018-PROGRAD. O procedimento para realizar a solicitação de isenção e as hipóteses de
deferimento e indeferimento constam na referida Seção do Edital.

3. Será concedida isenção total da taxa de inscrição para o candidato doador de
medula óssea com cadastro em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos
termos da Lei nº 13.656/2018.

3.1. O pedido de isenção da taxa de inscrição com base no art. 1º, inc. II, da Lei
nº 13.656/2018, deverá ser solicitado até as 23h59min do dia 28 de janeiro de 2019, no
ato da inscrição, devendo ser anexado via upload, por meio de link específico, documento
no formato pdf, que comprove ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas
pelo Ministério da Saúde.

3.2. O envio da documentação constante do subitem 3.1 é de responsabilidade
exclusiva do candidato, não se responsabilizando a Ufac por qualquer tipo de problema
que impeça o recebimento dessa documentação, seja por ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o
envio.

3.3. O candidato que não enviar a documentação constante do subitem 3.1 ou
que enviar documentação que não comprove ser doador de medula óssea terá o seu
pedido de isenção indeferido.

4. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar
informação falsa com o intuito de usufruir das isenções de que tratam os itens 2 e 3 deste
adendo estará sujeito a:

a) cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for
constatada antes da homologação de seu resultado;

b) exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a
homologação do resultado e antes da nomeação para o cargo;

c) declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada
após a sua publicação.

5. Para o candidato, isento ou não, que efetivar mais de uma inscrição, será
considerada válida somente a última inscrição efetivada.

5.1. Caso haja mais de uma inscrição com solicitação de isenção para o mesmo
candidato, será considerada para fins de análise de isenção apenas a última inscrição
realizada.

6. A Comissão Geral de Concurso publicará a relação preliminar dos candidatos
que tiveram o pedido de isenção deferido ou indeferido, em edital específico, no endereço
eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-
publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-
superior/>, em até 3 (três) dias após o término do período de solicitação.

7. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa
de inscrição deferidos constarão automaticamente na lista de inscritos.

8. Os candidatos que tiverem o pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição indeferido poderão interpor recurso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após
a publicação do resultado, utilizando o formulário disponível no endereço eletrônico
<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-
provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>.

9. Após a análise dos recursos, a Comissão Geral de Concurso publicará o
resultado final da solicitação de isenção no endereço eletrônico
<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-
provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>.

10. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá efetuar nova
inscrição por meio do formulário disponível no endereço eletrônico
<http://sistemas.ufac.br/concurso_docente>, e realizar o pagamento da taxa de inscrição
conforme dispõem o Item 1 deste Adendo e seus subitens.

11. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em
hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da
Administração Pública.

12. Fica mantido o resultado das isenções concedidas até a presente data.

(*)Republicado por ter saído, no DOU de 24-1-2019, Seção 3, pág. 41, com incorreção no
original.

Rio Branco-AC, 23 de janeiro de 2019.
MARGARIDA DE AQUINO CUNHA

Reitora

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019 - UASG 154215

Nº Processo: 23125037419/17-62. Objeto: Contratação de Serviço de Emissão e Entrega de
Bilhetes de Passagens Terrestres Rodoviárias Intermunicipais no âmbito do Estado do
Amapá. Total de Itens Licitados: 20. Edital: 25/01/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às
17h00. Endereço: Rodovia Juscelino Kubistschek de Oliveira - Km 02, Universidade -
Macapá/AP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154215-5-00001-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 25/01/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 07/02/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

LUIZ OTAVIO PEREIRA DO CARMO JUNIOR
Pregoeiro

(SIASGnet - 24/01/2019) 154215-15278-2019NE800027

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2019

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
14/01/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de visando a
aquisição de mobiliário hospitalar e monitor profissional para o HU-UFGD. Total de Itens

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

EDITAL Nº 12, DE 24 DE JANEIRO DE 2019

A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão , no uso da
competência que lhe foi delegada pela Portaria GR no. 274 - MR, de 29 de abril de 2016 e
considerando a interposição de recurso administrativo impugnando o resultado provisório cuja
contagem dos prazos deve estrita observância ao disposto no artigo 66 da Lei 9.784/1999 c/c os
artigos 15 e 224 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), bem como a recomendação
da AGU/ Procuradoria Federal junto à UFMA, por meio do Parecer nº
00023/2019/CCA/PFUFMA/PGF/AGU, resolve TORNAR SEM EFEITO o item 1.1 do Edital nº
11/2019-PROEN, publicado no Diário Oficial da União nº 12, de 17 de janeiro de 2019, Seção 3,
Página 67, que publicou o resultado DEFINITIVO do concurso público para provimento de cargo
docente na Carreira do Magistério Superior para área de Direito Privado, realizado pela
Coordenação do Curso de Direito, do Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia - CCSST,
Campus Imperatriz, regido pelo Edital PROEN nº 235/218. O recurso interposto será analisado
nos termos dos artigos 35 e 36 da Resolução CONSUN nº 120/2009 e, após a tramitação
administrativa da irresignação junto aos Conselhos Superiores, será publicado o resultado
definitivo, nos termos da supracitada Resolução.

Os demais itens do referido Edital (nº 11/2019) permanecem inalterados.

DOURIVAN CAMARA SILVA DE JESUS

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 71/2018

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
23115029699201835. , publicada no D.O.U de 19/12/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Eventual aquisição de material de consumo e material permanente para atender as
necessidades da coordenação do curso de engenharia civil - campus de Balsas desta UFMA.
Novo Edital: 25/01/2019 das 08h00 às 12h00 e de14h00 às 17h59. Endereço: Av. Dos
Portugueses, S/n - Campus do Bacanga (relat.siafi) SAO LUIS - MAEntrega das Propostas: a
partir de 25/01/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
07/02/2019, às 15h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RICHARD NIXON DO NASCIMENTO OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 24/01/2019) 154041-15258-2018NE800077

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE RESCISÃO

TRCPS Nº 34/2019 Rescisão do Contrato nº 229/2014-GAB/REIT de Prestação de Serviços,
que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, CNPJ: 06.279.103/0001-
19 e RACHEL JORGE DINO COSSETTI LEAL, CPF: 125.360.243-34, a contar de 21.01.2019.
DATA DA ASSINATURA: 23.01.2019.

Licitados: 00008 Novo Edital: 25/01/2019 das 09h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Ivo Alves da Rocha, 558 Altos do Indaiá - DOURADOS - MS. Entrega das
Propostas: a partir de 25/01/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 06/02/2019, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ADRIANA ALICE DE LIMA
Pregoeira

(SIDEC - 24/01/2019) 150248-26350-2019NE800001

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2018 - UASG 154045

Nº Processo: 23108986887201851. Objeto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do tipo
menor preço por ITEM, para futura e eventual aquisição de material de expediente para
atendimento de todos os campus da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT.
Total de Itens Licitados: 81. Edital: 25/01/2019 das 08h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h59.
Endereço: Av.fernando C. Costa N.2367 Bairro Boa Esperança Cuiaba Mt, - Cuiabá/MT ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154045-5-00065-2018. Entrega das Propostas: a
partir de 25/01/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
06/02/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

BRENO LACERDA ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 23/01/2019) 154045-15262-2019NE800114

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2019 - UASG 154054

Nº Processo: 23104037305201841.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2019. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO
GROSSO DO SUL. CNPJ Contratado: 34028316000960. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação,
pelos CORREIOS, de serviços que atendam às necessidades da CONTRATANTE, mediante
adesão ao(s) anexo(s) deste Instrumento contratual que, individualmente, caracteriza(m)
cada modalidade envolvida. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 . Vigência: 23/01/2019 a
22/01/2020. Valor Total: R$133.200,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE800014. Data de
Assinatura: 21/01/2019.

(SICON - 24/01/2019) 154054-15269-2019NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 154054

Número do Contrato: 3/2018.
Nº Processo: 23104030583201797.
PREGÃO SRP Nº 19/2017. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO
GROSSO DO SUL. CNPJ Contratado: 06235877000148. Contratado : WSNET SOLUCOES EM
INFORMATICA LTDA.Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência
contratual a contar de 01.02.2019 até 31.12.2019. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 .
Vigência: 01/02/2019 a 31/12/2019. Data de Assinatura: 23/01/2019.

(SICON - 24/01/2019) 154054-15269-2018NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 154054

Número do Contrato: 56/2018.
Nº Processo: 23454000141201746.
INEXIGIBILIDADE Nº 44/2018. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO
GROSSO DO SUL. CNPJ Contratado: 06880484000197. Contratado : OPTECNICA COMERCIO
DE EQUIPAMENTOSELETRO ELETRONICOS L. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por
objeto incluir na Cláusula Segunda - Do Objeto, subitem 2.1.1, A - 2 do Contrato o seguinte
equipamento: 1 (uma) MSU- Unidade de Armazenamento de Áudio com capacidade de
120hs, com sistema operacional Lab100. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência:
23/01/2019 a 26/08/2019. Data de Assinatura: 23/01/2019.

(SICON - 24/01/2019) 154054-15269-2019NE800028

EDITAL DE 23 DE JANEIRO DE 2019 (*)EDITAL DE 23 DE JANEIRO DE 2019 (*)
ADENDO Nº 03 AO EDITAL Nº 53/2018-PROGRAD
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EDITAL Nº 53/2018– PROGRAD 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE 
PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

ADENDO Nº 02 

 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC), torna público o Adendo n° 02 ao Edital nº 

53/2018– PROGRAD que altera os seguintes itens do Anexo I, permanecendo inalterado os demais itens: 

 

1) Onde se lê: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - CCET 

Código Área 
Perfil para investidura no 

cargo 

Regime 
de 

trabalho 

Vaga (s) Cadastro de Reserva 

Geral 
Pessoa com 
deficiência 

Negros Geral 
Pessoa com 
deficiência 

Negros 

07 

Engenharia 

Elétrica - 

Eletrotécnica 

Doutorado em Engenharia 

Elétrica, com Graduação em 

Engenharia Elétrica. 

DE 01 * * 02 01 01 

08 

Engenharia 

Elétrica - 

Telecomunicações 

Doutorado em Engenharia 

de Telecomunicações ou 

Engenharia Elétrica, com 

Graduação em Engenharia 

de Telecomunicações ou 

Engenharia Elétrica. 

DE 01 * * 02 01 01 

09 Estatística 

Doutorado em 

Probabilidade e Estatística 

ou Estatística e 

Experimentação Agrícola ou 

Agropecuária ou Biometria 

ou Métodos Quantitativos, 

com Graduação em 

Estatística ou Matemática. 

DE 01 * * 02 01 01 

10 Matemática: Pura 

Doutorado em Matemática 

ou Educação em Matemática 

ou Ensino de Matemática, 

com Graduação em 

Matemática. 

DE 01 * * 02 01 01 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS – CFCH 

Código Área 
Perfil para investidura no 

cargo 

Regime 
de 

trabalho 

Vaga (s) Cadastro de Reserva 

Geral 
Pessoa com 
deficiência 

Negros Geral 
Pessoa com 
deficiência 

Negros 

36 Antropologia 

Doutor em Ciências Sociais, 

ou Sociologia, ou Ciência 

Política, ou Antropologia, 

com Graduação 

(Bacharelado e/ou 

Licenciatura) em Ciências 

Sociais, ou Sociologia, ou 

Ciência Política, ou 

Antropologia. 

DE 01 * * 02 01 01 
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Leia-se: 

 

Rio Branco/AC, 04 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Josimar Batista Ferreira 

Reitor, em exercício 

 

 

 

Profa. Dra. Ednacelí Abreu Damasceno 

Pró-Reitora de Graduação 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - CCET 

Código Área 
Perfil para investidura 

no cargo 

Regime 
de 

trabalho 

Vaga (s) Cadastro de Reserva 

Geral 
Pessoa com 
deficiência 

Negros Geral 
Pessoa com 
deficiência 

Negros 

07 
Engenharia Elétrica 

- Eletrotécnica 

Doutorado em Engenharia 

Elétrica ou Energia ou 

Sistemas de Potência ou 

Eletrotécnica, com 

Graduação em Engenharia 

Elétrica ou energia. 

DE 01 * * 02 01 01 

08 
Engenharia Elétrica 

- Telecomunicações 

Doutorado em Engenharia 

de Telecomunicações ou 

Elétrica ou Eletrônica ou 

Automação, com 

Graduação em Engenharia 

de Telecomunicações ou 

Elétrica ou Eletrônica ou 

Automação. 

DE 01 * * 02 01 01 

09 Estatística 

Doutorado em: Estatística; 

ou Estatística 

Experimentação 

Agronômica; ou 

Estatística 

Experimentação 

Agropecuária; ou 

Estatística Aplicada e 

Biometria; com graduação 

em Estatística ou 

Matemática ou 

Engenharia Civil ou 

Engenharia Agronômica 

ou Engenharia Florestal 

ou Engenharia Elétrica ou 

Economia ou Física. 

DE 01 * * 02 01 01 

10 Matemática: Pura 

Doutorado em Matemática 

ou Matemática Aplicada 

ou Ciências – Matemática, 

com Graduação em 

Matemática ou 

Matemática Aplicada. 

DE 01 * * 02 01 01 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS – CFCH 

Código Área 
Perfil para investidura 

no cargo 

Regime 
de 

trabalho 

Vaga (s) Cadastro de Reserva 

Geral 
Pessoa com 
deficiência 

Negros Geral 
Pessoa com 
deficiência 

Negros 

36 Antropologia 

Doutor em Ciências 

Sociais, ou Sociologia, ou 

Ciência Política, ou 

Antropologia; com 

Graduação (Bacharelado 

e/ou Licenciatura) em 

Ciências Sociais, ou 

Sociologia, ou Ciência 

Política, ou Antropologia, 

ou Filosofia, ou 

Geografia, ou Economia, 

ou História. 

DE 01 * * 02 01 01 
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EDITAL Nº 53/2018– PROGRAD 

 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE 
PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

ADENDO Nº 01 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC), torna público o Adendo n° 01 ao Edital Nº 

53/2018– PROGRAD que altera os seguintes itens do Anexo I: 

 

1) Onde se lê: 

 

1.2  Fica a critério da Ufac o regime de trabalho 20h/40h, no qual o docente deverá ser nomeado de acordo 

com a necessidade da Instituição, considerando a demanda de disciplinas. 

 

Leia-se: 

1.2  Fica a critério da Ufac o regime de trabalho 20h/DE, no qual o docente deverá ser nomeado de acordo 

com a necessidade da Instituição, considerando a demanda de disciplinas. 

 

2) Onde se lê: 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO DESPORTO – CCSD 

Código Área 
Perfil para investidura no 

cargo 

Regime 
de 

trabalho 

Vaga (s) Cadastro de Reserva 

Geral 
Pessoa com 
deficiência 

Negros Geral 
Pessoa com 
deficiência 

Negros 

17 
Ginecologia e 

Obstetrícia 

Doutorado em Ciências da Saúde 

ou Ciências Biológicas, com 

Graduação em Medicina e 
Residência Médica reconhecida 

pelo MEC ou Título de 

Especialista reconhecido pela 
AMB em Ginecologia e 

Obstetrícia 

20h/40h 
01 * * 02 01 01 

20 
Semiologia e 
Propedêutica 

Médica 

Doutorado em Ciências 
Biológicas ou Ciências da Saúde, 

com Graduação em Medicina. 

20h/40h 
01 * * 02 01 01 

21 
Urgência e 

Emergência 

Doutorado em Ciências 
Biológicas ou Ciências da Saúde, 

com Graduação em Medicina. 

20h/40h 
01 * * 02 01 01 
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Leia-se: 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO DESPORTO – CCSD 

Código Área 
Perfil para investidura no 

cargo 

Regime 
de 

trabalho 

Vaga (s) Cadastro de Reserva 

Geral 
Pessoa com 
deficiência 

Negros Geral 
Pessoa com 
deficiência 

Negros 

17 
Ginecologia e 
Obstetrícia 

Doutorado em Ciências da Saúde ou 

Ciências Biológicas, com Graduação 

em Medicina e Residência Médica 
reconhecida pelo MEC ou Título de 

Especialista reconhecido pela AMB 

em Ginecologia e Obstetrícia 

20h/DE 
01 * * 02 01 01 

20 

Semiologia e 

Propedêutica 

Médica 

Doutorado em Ciências Biológicas 

ou Ciências da Saúde, com 

Graduação em Medicina. 

20h/DE 
01 * * 02 01 01 

21 
Urgência e 

Emergência 

Doutorado em Ciências Biológicas 
ou Ciências da Saúde, com 

Graduação em Medicina. 

20h/DE 
01 * * 02 01 01 

 

Rio Branco/AC, 02 de janeiro de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Josimar Batista Ferreira 

   Reitor, em exercício  

 

 

 

Profa. Dra. Ednacelí Abreu Damasceno 

Pró-Reitora de Graduação 
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EDITAL Nº 53/2018– PROGRAD 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE 

PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

 

ADENDO Nº 03 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) torna público o Adendo n° 03 ao 

Edital nº 53/2018 – PROGRAD, que reabre o período de inscrições para doutores e dá outras 

providências. 

1. Fica prorrogado até as 23h59min do dia 04 de fevereiro de 2019 o período para solicitação de 

inscrição e atendimento especial para os candidatos que possuam o título de doutor, conforme o 

disciplinado na Seção 2 do Edital nº 53/2018-PROGRAD. 

1.1. O procedimento para a realização de inscrição no Concurso Público, o valor da taxa de 

inscrição e as hipóteses de deferimento e indeferimento constam na Seção 2 do Edital nº 

53/2018-PROGRAD. 

1.2. Para o pagamento da inscrição os candidatos deverão efetuar o login no sistema disponível 

no endereço eletrônico <http://sistemas.ufac.br/concurso_docente> e efetuar a impressão 

de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). 

1.3. O pagamento da taxa de inscrição será feito apenas por meio de GRU Cobrança que será 

paga exclusivamente no Banco do Brasil, até o primeiro dia útil seguinte ao término das 

inscrições, observado o horário de expediente bancário. 

1.4. Não será aceito agendamento como comprovante de pagamento. 

2. Fica prorrogado até as 23h59min do dia 28 de janeiro de 2019 o período para solicitação de 

isenção da taxa de inscrição de que trata a Seção 3 do Edital nº 53/2018-PROGRAD. O 

procedimento para realizar a solicitação de isenção e as hipóteses de deferimento e indeferimento 

constam na referida Seção do Edital. 

3. Será concedida isenção total da taxa de inscrição para o candidato doador de medula óssea com 

cadastro em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos termos da Lei nº 13.656/2018. 

3.1. O pedido de isenção da taxa de inscrição com base no art. 1º, inc. II, da Lei nº 13.656/2018, 

deverá ser solicitado até as 23h59min do dia 28 de janeiro de 2019, no ato da inscrição, 

devendo ser anexado via upload, por meio de link específico, documento no formato pdf, 

que comprove ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da 

Saúde. 

3.2. O envio da documentação constante do subitem 3.1 é de responsabilidade exclusiva do 

candidato, não se responsabilizando a Ufac por qualquer tipo de problema que impeça o 

recebimento dessa documentação, seja por ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. 

3.3. O candidato que não enviar a documentação constante do subitem 3.1 ou que enviar 

documentação que não comprove ser doador de medula óssea terá o seu pedido de isenção 

indeferido. 

http://sistemas.ufac.br/concurso_docente
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4. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação falsa com o intuito 

de usufruir das isenções de que tratam os itens 2 e 3 deste adendo estará sujeito a: 

a) cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constatada antes 

da homologação de seu resultado; 

b) exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do 

resultado e antes da nomeação para o cargo; 

c) declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua 

publicação. 

5. Para o candidato, isento ou não, que efetivar mais de uma inscrição, será considerada válida 

somente a última inscrição efetivada. 

5.1. Caso haja mais de uma inscrição com solicitação de isenção para o mesmo candidato, será 

considerada para fins de análise de isenção apenas a última inscrição realizada. 

6. A Comissão Geral de Concurso publicará a relação preliminar dos candidatos que tiveram o pedido 

de isenção deferido ou indeferido, em edital específico, no endereço eletrônico 

<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-

titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>, em até 3 (três) 

dias após o término do período de solicitação. 

7. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição deferidos 

constarão automaticamente na lista de inscritos. 

8. Os candidatos que tiverem o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido 

poderão interpor recurso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a publicação do resultado, 

utilizando o formulário disponível no endereço eletrônico 

<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-

titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>. 

9. Após a análise dos recursos, a Comissão Geral de Concurso publicará o resultado final da 

solicitação de isenção no endereço eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-

ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-

carreira-de-magisterio-superior/>. 

10. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá efetuar nova inscrição por meio do 

formulário disponível no endereço eletrônico <http://sistemas.ufac.br/concurso_docente>, e 

realizar o pagamento da taxa de inscrição conforme dispõem o Item 1 deste Adendo e seus subitens.  

11. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo 

em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública. 

12. Fica mantido o resultado das isenções concedidas até a presente data. 

Rio Branco/AC, 23 de janeiro de 2019. 

 

 

 

Profa. Dra. Margarida de Aquino Cunha 

Reitora 

 

 
Profa. Dra. Ednacelí Abreu Damasceno 

Pró-Reitora de Graduação 

http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://sistemas.ufac.br/concurso_docente
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EDITAL Nº 53/2018– PROGRAD 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE 

PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

ADENDO Nº 02 

 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC), torna público o Adendo n° 02 ao Edital nº 

53/2018– PROGRAD que altera os seguintes itens do Anexo I, permanecendo inalterado os demais itens: 

 

1) Onde se lê: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - CCET 

Código Área 
Perfil para investidura no 

cargo 

Regime 

de 

trabalho 

Vaga (s) Cadastro de Reserva 

Geral 
Pessoa com 

deficiência 
Negros Geral 

Pessoa com 

deficiência 
Negros 

07 

Engenharia 

Elétrica - 

Eletrotécnica 

Doutorado em Engenharia 

Elétrica, com Graduação em 

Engenharia Elétrica. 

DE 01 * * 02 01 01 

08 

Engenharia 

Elétrica - 

Telecomunicações 

Doutorado em Engenharia 

de Telecomunicações ou 

Engenharia Elétrica, com 

Graduação em Engenharia 

de Telecomunicações ou 

Engenharia Elétrica. 

DE 01 * * 02 01 01 

09 Estatística 

Doutorado em 

Probabilidade e Estatística 

ou Estatística e 

Experimentação Agrícola ou 

Agropecuária ou Biometria 

ou Métodos Quantitativos, 

com Graduação em 

Estatística ou Matemática. 

DE 01 * * 02 01 01 

10 Matemática: Pura 

Doutorado em Matemática 

ou Educação em Matemática 

ou Ensino de Matemática, 

com Graduação em 

Matemática. 

DE 01 * * 02 01 01 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS – CFCH 

Código Área 
Perfil para investidura no 

cargo 

Regime 

de 

trabalho 

Vaga (s) Cadastro de Reserva 

Geral 
Pessoa com 

deficiência 
Negros Geral 

Pessoa com 

deficiência 
Negros 

36 Antropologia 

Doutor em Ciências Sociais, 

ou Sociologia, ou Ciência 

Política, ou Antropologia, 

com Graduação 

(Bacharelado e/ou 

Licenciatura) em Ciências 

Sociais, ou Sociologia, ou 

Ciência Política, ou 

Antropologia. 

DE 01 * * 02 01 01 
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Leia-se: 

 

Rio Branco/AC, 04 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Josimar Batista Ferreira 

Reitor, em exercício 
 

 

 

Profa. Dra. Ednacelí Abreu Damasceno 

Pró-Reitora de Graduação 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - CCET 

Código Área 
Perfil para investidura 

no cargo 

Regime 

de 

trabalho 

Vaga (s) Cadastro de Reserva 

Geral 
Pessoa com 

deficiência 
Negros Geral 

Pessoa com 

deficiência 
Negros 

07 
Engenharia Elétrica 

- Eletrotécnica 

Doutorado em Engenharia 

Elétrica ou Energia ou 

Sistemas de Potência ou 

Eletrotécnica, com 

Graduação em Engenharia 

Elétrica ou energia. 

DE 01 * * 02 01 01 

08 
Engenharia Elétrica 

- Telecomunicações 

Doutorado em Engenharia 

de Telecomunicações ou 

Elétrica ou Eletrônica ou 

Automação, com 

Graduação em Engenharia 

de Telecomunicações ou 

Elétrica ou Eletrônica ou 

Automação. 

DE 01 * * 02 01 01 

09 Estatística 

Doutorado em: Estatística; 

ou Estatística 

Experimentação 

Agronômica; ou 

Estatística 

Experimentação 

Agropecuária; ou 

Estatística Aplicada e 

Biometria; com graduação 

em Estatística ou 

Matemática ou 

Engenharia Civil ou 

Engenharia Agronômica 

ou Engenharia Florestal 

ou Engenharia Elétrica ou 

Economia ou Física. 

DE 01 * * 02 01 01 

10 Matemática: Pura 

Doutorado em Matemática 

ou Matemática Aplicada 

ou Ciências – Matemática, 

com Graduação em 

Matemática ou 

Matemática Aplicada. 

DE 01 * * 02 01 01 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS – CFCH 

Código Área 
Perfil para investidura 

no cargo 

Regime 

de 

trabalho 

Vaga (s) Cadastro de Reserva 

Geral 
Pessoa com 

deficiência 
Negros Geral 

Pessoa com 

deficiência 
Negros 

36 Antropologia 

Doutor em Ciências 

Sociais, ou Sociologia, ou 

Ciência Política, ou 

Antropologia; com 

Graduação (Bacharelado 

e/ou Licenciatura) em 

Ciências Sociais, ou 

Sociologia, ou Ciência 

Política, ou Antropologia, 

ou Filosofia, ou 

Geografia, ou Economia, 

ou História. 

DE 01 * * 02 01 01 
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EDITAL Nº 53/2018– PROGRAD 

 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE 

PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

ADENDO Nº 01 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC), torna público o Adendo n° 01 ao Edital Nº 

53/2018– PROGRAD que altera os seguintes itens do Anexo I: 

 

1) Onde se lê: 

 

1.2  Fica a critério da Ufac o regime de trabalho 20h/40h, no qual o docente deverá ser nomeado de acordo 

com a necessidade da Instituição, considerando a demanda de disciplinas. 

 

Leia-se: 

1.2  Fica a critério da Ufac o regime de trabalho 20h/DE, no qual o docente deverá ser nomeado de acordo 

com a necessidade da Instituição, considerando a demanda de disciplinas. 

 

2) Onde se lê: 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO DESPORTO – CCSD 

Código Área 
Perfil para investidura no 

cargo 

Regime 

de 

trabalho 

Vaga (s) Cadastro de Reserva 

Geral 
Pessoa com 

deficiência 
Negros Geral 

Pessoa com 

deficiência 
Negros 

17 
Ginecologia e 

Obstetrícia 

Doutorado em Ciências da Saúde 

ou Ciências Biológicas, com 

Graduação em Medicina e 
Residência Médica reconhecida 

pelo MEC ou Título de 

Especialista reconhecido pela 
AMB em Ginecologia e 

Obstetrícia 

20h/40h 
01 * * 02 01 01 

20 
Semiologia e 
Propedêutica 

Médica 

Doutorado em Ciências 
Biológicas ou Ciências da Saúde, 

com Graduação em Medicina. 

20h/40h 
01 * * 02 01 01 

21 
Urgência e 

Emergência 

Doutorado em Ciências 
Biológicas ou Ciências da Saúde, 

com Graduação em Medicina. 

20h/40h 
01 * * 02 01 01 
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Leia-se: 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO DESPORTO – CCSD 

Código Área 
Perfil para investidura no 

cargo 

Regime 

de 

trabalho 

Vaga (s) Cadastro de Reserva 

Geral 
Pessoa com 

deficiência 
Negros Geral 

Pessoa com 

deficiência 
Negros 

17 
Ginecologia e 
Obstetrícia 

Doutorado em Ciências da Saúde ou 

Ciências Biológicas, com Graduação 

em Medicina e Residência Médica 
reconhecida pelo MEC ou Título de 

Especialista reconhecido pela AMB 

em Ginecologia e Obstetrícia 

20h/DE 
01 * * 02 01 01 

20 

Semiologia e 

Propedêutica 

Médica 

Doutorado em Ciências Biológicas 

ou Ciências da Saúde, com 

Graduação em Medicina. 

20h/DE 
01 * * 02 01 01 

21 
Urgência e 

Emergência 

Doutorado em Ciências Biológicas 
ou Ciências da Saúde, com 

Graduação em Medicina. 

20h/DE 
01 * * 02 01 01 

 

Rio Branco/AC, 02 de janeiro de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Josimar Batista Ferreira 

   Reitor, em exercício  
 

 

 

Profa. Dra. Ednacelí Abreu Damasceno 

Pró-Reitora de Graduação 
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EDITAL Nº 53/2018– PROGRAD 

 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE 

PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC), torna pública a realização de concurso 

público de provas e títulos destinado ao provimento de 59 vagas e formação de cadastro de reserva no cargo 

efetivo de Professor da Carreira de Magistério Superior, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012, Lei nº 12.772, de 28 de 

dezembro de 2012, Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, Decreto 

nº 7.485, de 18 de maio de 2011, Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, Decreto nº 9.508, de 24 de 

setembro de 2018, Portaria Interministerial MP/MEC nº 313, de 05 de agosto de 2015, Portaria Normativa 

SGP/MP nº 4, de 6 de abril de 2018, Resolução Consu nº 09, de 08 de fevereiro de 2013, Resolução Consu nº 

39, de 09 de agosto de 2013, Resolução Consu nº 03, de 23 de janeiro de 2014, alterada pela Resolução 

Consu nº 02, de 02 de fevereiro de 2016, e mediante as normas contidas neste Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O concurso reger-se-á pelas disposições contidas neste edital e será supervisionado pela Pró-Reitoria de 

Graduação e executado pela Comissão Geral de Concurso. 

1.2. A seleção compreenderá as seguintes fases: 

1.2.1. Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; 

1.2.2. Prova didática, de caráter eliminatório e classificatório; e 

1.2.3. Prova de títulos, de caráter classificatório.  

1.3. As áreas de concurso, o quantitativo de vagas, os perfis exigidos e o regime de trabalho constam nos 

anexos I e II deste Edital. 

1.4.  As áreas de pós-graduação exigidas para o perfil dos candidatos são baseadas na Tabela de Áreas da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, de acordo com a Resolução Consu 

nº 03, de 23 de janeiro de 2014, alterada pela Resolução Consu nº 02, de 02 de fevereiro de 2016 e suas 

alterações posteriores. 

1.5. As provas serão realizadas exclusivamente no Município de Rio Branco/AC para as áreas do Anexo I, e 

no Município de Cruzeiro do Sul/AC para as áreas do Anexo II. 

1.6. Os nomeados serão submetidos ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990), observadas as 

disposições da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012. 
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2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. A inscrição no concurso público será realizada exclusivamente pela internet, por meio do formulário de 

inscrição disponível no endereço eletrônico <http://sistemas.ufac.br/concurso_docente>, conforme o 

cronograma de inscrições abaixo, observado o perfil exigido: 

 

QUADRO I 

Titulação 
Período de inscrição e solicitação de 

atendimento especial 

Período para solicitar isenção de taxa 

de inscrição 

Doutores Das12 horas do dia 31 de dezembro de 2018 

às 23h59 do dia 18 de janeiro de 2019* 

Das12 horas do dia 31 de dezembro de 2018 

às 23h59 do dia 07 de janeiro de 2019* 

* Horário oficial do Acre. 

 

2.2. A taxa de inscrição será de R$ 200,00 (duzentos reais). 

2.3. O candidato efetuará o preenchimento do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico 

<http://sistemas.ufac.br/concurso_docente>, devendo preencher os campos obrigatórios com os dados 

exigidos. 

2.4. O descumprimento de quaisquer das exigências prescritas no item anterior ensejará o indeferimento da 

inscrição do candidato. 

2.5. O pagamento da taxa de inscrição será feito apenas por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU 

Cobrança) que poderá ser paga em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas, obedecendo aos critérios 

estabelecidos nesses correspondentes bancários.  

2.6. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o primeiro dia útil seguinte ao término das 

inscrições, observado o horário de expediente bancário.  

2.7. O não pagamento da taxa de inscrição até a data do vencimento implicará na eliminação do candidato 

do certame. 

2.7.1. Não comprovada a efetivação do pagamento, o candidato será eliminado do certame.  

2.7.2. Não será aceito agendamento como comprovante de pagamento. 

2.8. A Ufac não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros 

fatores que impossibilitem a transferência de dados.  

2.9.  No momento da inscrição, o candidato deverá optar por uma única área de concurso. 

2.10. Havendo mais de uma inscrição paga de um mesmo candidato, prevalecerá a inscrição mais recente. 

2.11. É vedada, em qualquer hipótese, a alteração da área de inscrição no concurso. 

2.12. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico ou 

qualquer meio diverso do previsto neste Edital. 

2.13. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche 

todos os requisitos necessários para participação no concurso público, pois o valor referente ao pagamento da 

http://sistemas.ufac.br/concurso_docente
http://sistemas.ufac.br/concurso_docente
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taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por 

conveniência da Administração Pública. 

2.14. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros concursos ou para 

outra área de concurso objeto deste Edital. 

2.15. É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob as penalidades da lei, a veracidade 

das informações fornecidas na inscrição, dispondo a Ufac do poder de indeferir a inscrição do candidato que 

preencher com dados incorretos, incompletos ou inverídicos. 

2.16. Encerrado o período de inscrição, será realizada a análise e o deferimento das inscrições pela 

Comissão Geral de Concurso. 

2.17. Nas áreas de concurso em que não houver candidatos inscritos com título de doutor, será publicado 

edital suplementar, com a abertura de vagas para portadores do título de mestre, não havendo distribuição 

das vagas por titulação. 

2.18. Para a hipótese de publicação de edital suplementar de que trata o item anterior, nas áreas de concurso 

em que não houver candidatos com título de doutor e/ou de mestre, será publicado edital suplementar, com a 

abertura de vagas para portadores do título de especialista, não havendo distribuição das vagas por titulação. 

2.19. Nos casos previstos nos itens 2.17 e 2.18 deste Edital, não haverá alteração do programa do concurso 

(Anexo III). 

2.20. A Comissão Geral de Concurso publicará em até 5 (cinco) dias após o término de cada período de 

inscrição a relação de deferimentos e indeferimentos de inscrições, em edital suplementar, no endereço 

eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-

titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>. 

2.21. O candidato que tiver a inscrição indeferida poderá interpor recurso à Comissão Geral de Concurso, 

por meio de formulário disponível no endereço eletrônico<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-

ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-

magisterio-superior/>, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da publicação do indeferimento, na forma em 

que dispuser em edital, para, em igual prazo, reconsiderar a decisão ou encaminhar à Pró-Reitoria de 

Graduação para julgamento. 

2.22. Julgados os recursos, a Comissão Geral de Concurso publicará, no endereço eletrônico 

<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-

para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>, o resultado final das inscrições 

deferidas, e encaminhará às bancas examinadoras a relação de candidatos aptos para participarem das fases 

de seleção.  

 

3.  DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO  

3.1. Será concedida isenção total da taxa de inscrição para o candidato que, conforme o Decreto nº 6.593/08, 

preencher os seguintes critérios:  

3.1.1. Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de 

que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007;  

http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
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3.1.2. For membro de família de baixa renda, assim considerada aquela com renda familiar mensal per 

capita de até meio salário mínimo ou que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos, 

conforme o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

3.2. O pedido de isenção deverá ser formulado pelo candidato no ato da inscrição, nos períodos indicados no 

Quadro I, contendo: 

3.2.1. A indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;  

3.2.2. Declaração eletrônica de que atende à condição estabelecida no subitem 3.1.2 deste Edital. 

3.3. A Ufac consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas 

pelo candidato. 

3.4. Não será concedida isenção parcial da taxa de inscrição. 

3.5. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira e exclusiva responsabilidade do 

candidato, sob pena de responder civil e criminalmente pelo seu teor. 

3.6. A declaração falsa prestada no requerimento sujeitará, a qualquer tempo, o candidato à eliminação do 

concurso e às sanções previstas no artigo 299 do Código Penal (crime de falsidade ideológica), aplicando-se, 

ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936 de 06 de setembro de 1979.  

3.7. Será indeferido o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição que:  

3.7.1. Omitir informações e/ou torná-las inverídicas;  

3.7.2. Fraudar e/ou falsificar documentação;  

3.7.3. Não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no Quadro I deste Edital.  

3.8. A Comissão Geral de Concurso publicará a relação preliminar dos candidatos que tiveram o pedido de 

isenção deferido ou indeferido, em edital específico, no endereço eletrônico 

<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-

para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>, em até 3 (três) dias após o término 

do período de solicitação. 

3.9. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição deferidos 

constarão automaticamente na lista de inscritos. 

3.10. Os candidatos que tiverem o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido 

poderão interpor recurso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a publicação de que trata o item 3.8, 

utilizando o formulário disponível no endereço eletrônico<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-

ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-

magisterio-superior/>. 

3.11. Após a análise dos recursos, a Comissão Geral de Concurso publicará o resultado final da solicitação 

de isenção no endereço eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-

concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>. 

3.12. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá efetuar nova inscrição, e realizar o 

pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a Seção 2deste Edital.  

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D83936.htm#art10
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
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4. DA RESERVA DE VAGAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

4.1. Serão reservadas 5% (cinco por cento) do total de vagas do concurso, para provimento por pessoas com 

deficiência, nos termos do artigo 5º, § 2º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e do artigo1º do 

Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018. 

4.1.1. O percentual de que trata o item 4.1 será observado na formação do cadastro de reserva. 

4.2. Se da aplicação do percentual do item anterior resultar número fracionado, será elevado até o primeiro 

número inteiro subsequente, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) das vagas ofertadas por área. 

4.3. Serão consideradas pessoas com deficiência os candidatos enquadrados no disposto na Lei nº 7.853, de 

24 de outubro de 1989, e no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas respectivas alterações. 

4.4. Ressalvadas as disposições previstas na legislação vigente, a pessoa com deficiência participará do 

concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que diz respeito:  

4.4.1. ao conteúdo das provas; 

4.4.2. à avaliação e aos critérios de aprovação; 

4.4.3. ao horário e ao local de aplicação das provas; e 

4.4.4. à nota mínima exigida para os demais candidatos. 

4.5. O candidato que desejar concorrer às vagas para pessoas com deficiência deverá, no ato de inscrição, 

informar sua condição e enviar, em espaço próprio e em formato PDF, laudo médico emitido nos últimos 60 

(sessenta) dias. 

4.6. O laudo de que trata o item 4.5 deverá obedecer aos seguintes quesitos: 

4.6.1. ser redigido em letra legível; 

4.6.2. conter o nome  completo e o número do documento oficial de identidade do candidato; 

4.6.3. atestar a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código da 

Classificação Internacional de Doença (CID). 

4.6.4. carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável pela sua 

emissão. 

4.7. É de responsabilidade do candidato a veracidade dos documentos anexados, sob pena de responder civil 

e criminalmente pelo seu teor. 

4.8. A inobservância do disposto nos itens4.6 e 4.7 acarretará a perda do direito às vagas reservadas às 

pessoas com deficiência, valendo a sua inscrição para as demais vagas. 

4.9. Se aprovado e nomeado para provimento de vaga, o candidato com deficiência deverá submeter-se à 

perícia médica promovida por junta médica da Ufac, antes da posse, cuja data será publicada em edital de 

convocação, 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 informada o habilita às vagas reservadas 

para candidatos em tais condições.  

4.10. O candidato apresentar-se-á para a inspeção médica constante do item 4.9, às suas expensas, munido 

de laudo médico nos termos do item 4.6 e de exames complementares comprobatórios da deficiência, os 

quais serão relacionados no edital que trata o item 4.9. 
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4.11. O candidato que não for considerado pessoa com deficiência por junta médica da Ufac, passará a 

figurar apenas na listagem de classificação geral, caso possua nota de classificação para tanto.  

4.12. O candidato, cuja deficiência for julgada pelo órgão competente da Ufac como incompatível com o 

exercício das atividades da função para a qual concorre, será excluído do concurso e considerado 

desclassificado, para todos os efeitos.  

4.13. O não comparecimento à convocação supramencionada acarretará a perda do direito às vagas 

reservadas aos candidatos em tais condições.  

4.14. As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por falta de candidatos, 

por reprovação no concurso ou inaptidão na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, 

observada a ordem de classificação. 

 

5. DA RESERVA DE VAGAS AOS CANDIDATOS NEGROS 

5.1. Serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas que vierem a ser criadas durante a vigência do 

concurso, por área, para provimento a candidatos negros, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.990, de 9 de 

junho de 2014. 

5.2. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros, esse será 

aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco 

décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco 

décimos). 

5.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou 

pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

5.3.1. O candidato que desejar concorrer às vagas para negros, no ato de inscrição, deverá informar 

sua cor ou raça e optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de 

que é preto ou pardo. 

5.3.2.  Até o final do período de inscrição do concurso público, será facultado ao candidato desistir de 

concorrer pelo sistema de reserva de vagas. 

5.3.3.  A autodeclaração terá validade somente para este concurso público. 

5.4. Os candidatos negros concorrerão a todas as vagas em condições de igualdade, observando as fases de 

seleção e os critérios de aprovação exigidos para todos os candidatos. 

5.5. Será realizado,no período entre a publicação do resultado preliminar e o resultado final do concurso, o 

procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, nos termos da 

Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

5.6. O procedimento de heteroidentificação será realizado por comissão criada especificamente para este fim. 

5.7. A comissão de heteroidentificação possuirá competência deliberativa para avaliar a autodeclaração 

prestada pelo candidato e emitir parecer conclusivo, favorável ou não, considerando os aspectos fenotípicos 

do mesmo, nos termos da Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, Secretaria de Gestão de Pessoas do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
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5.8. A Prograd publicará edital específico, no endereço eletrônico<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-

prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-

de-magisterio-superior/>, com horário e local para a realização da heteroidentificação dos candidatos que 

concorrem às vagas reservadas aos negros, a qual será promovida sob a forma presencial.  

5.9. Será convocada para o procedimento de heteroidentificação, no mínimo, a quantidade de candidatos 

equivalente a três vezes o número de vagas reservadas às pessoas negras previstas no edital, ou dez 

candidatos, o que for maior, resguardadas as condições de aprovação estabelecidas neste edital. 

5.10. Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, ainda que tenham 

obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência, e satisfizerem as condições de habilitação 

estabelecidas neste edital deverão se submeter ao procedimento de heteroidentificação. 

5.11. O candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso 

público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 

5.12. Serão eliminados do concurso público os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em 

procedimento de heteroidentificação, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla 

concorrência e independentemente de alegação de boa-fé, dispensada a convocação suplementar de 

candidatos não habilitados. 

5.13. A avaliação da Comissão, quanto à condição de pessoa negra, considerará os seguintes aspectos: 

5.13.1. informação prestada pelo candidato no ato da inscrição quanto à condição de pessoa preta ou 

parda; 

5.13.2. autodeclaração assinada pelo candidato como pessoa preta ou parda, ratificando sua condição 

conforme indicada no ato da inscrição; 

5.13.3. fenótipo do candidato. 

5.14. O candidato será considerado não enquadrado na condição de pessoa preta ou parda quando: 

5.14.1. não cumprir os requisitos indicados na Sessão 5 deste Edital; 

5.14.2. negar-se a fornecer algum dos itens indicados no subitem 5.13, no momento solicitado pela 

comissão de  heteroidentificação; 

5.14.3. houver unanimidade entre os integrantes da Comissão quanto ao não atendimento do quesito 

cor ou raça por parte do candidato. 

5.15. Para a comprovação da compatibilidade do fenótipo será considerada predominantemente a cor da 

pele e, subsidiariamente, outros traços negroides que possibilitem o acolhimento ou rejeição da 

autodeclaração. 

5.15.1. Na hipótese da comissão reconhecer a compatibilidade de cor preta ou parda do candidato, 

como primeiro critério fenotípico, a avaliação dos demais critérios será dispensada, acatando a 

autodeclaração do candidato. 

5.15.2. Na hipótese de não ser reconhecida a compatibilidade da cor da pele do candidato, serão 

avaliados os demais critérios fenotípicos, sendo necessário pelo menos dois traços negroides para que 

seja acatada a autodeclaração do candidato.    

5.16. A Comissão Geral de Concurso publicará o resultado preliminar do procedimento de 

heteroidentificação, no endereço eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-

http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
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2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-

superior/>. 

5.17. Os candidatos não enquadrados na condição de pessoa preta ou parda, nos termos do item. 5.14, 

conforme parecer emitido pela comissão de heteroidentificação, poderão interpor pedido de reconsideração, 

no prazo de 2 (dois) dias úteis,de acordo com o edital de resultado. 

5.17.1. Por ocasião do recurso, o candidato poderá ter acesso ao parecer emitido pela comissão, bem 

como à gravação do procedimento de heteroidentificação. 

5.17.2. Em hipótese alguma será fornecido acesso às informações de terceiros. 

5.18. O resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação será publicado no endereço eletrônico 

<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-

para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>, do qual constarão os dados de 

identificação do candidato e a conclusão final a respeito da confirmação ou não da autodeclaração. 

5.19. Os candidatos negros que optarem por concorrer às vagas na forma do item 5.3 concorrerão 

concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 

5.19.1. Os candidatos negros aprovados e nomeados dentro do número de vagas oferecido para ampla 

concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos 

negros. 

5.20. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 

candidato negro posteriormente classificado. 

5.21. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para ocupar 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. 

 

6. DO REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 

6.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá requerê-lo por 

ocasião da inscrição eletrônica, indicando os recursos especiais necessários ao seu atendimento, devendo o 

candidato anexar, em espaço próprio e em formato PDF, laudo médico emitido nos últimos 12 (doze) meses 

que justifique o atendimento especial solicitado.  

6.2. Não serão deferidos pedidos de atendimento especial para a realização das provas após o período de 

inscrição. 

6.3. A Candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização da(s) prova(s) deverá solicitar 

atendimento especial, anexando, em espaço próprio e em formato PDF, a certidão de nascimento da criança, 

e levar, no(s) dia(s) da(s) prova(s), um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o 

responsável pela guarda do lactente. 

6.3.1. No caso da criança não ter nascido quando da realização da inscrição eletrônica, a certidão de 

nascimento poderá ser substituída por atestado emitido por médico obstetra que indique a data 

provável do nascimento. 

6.3.2. A candidata com criança que não levar acompanhante adulto não terá acesso ao(s) local(is) de 

realização da(s) prova(s). 

6.3.3. O tempo gasto na amamentação pela lactante poderá ser compensado até o limite de uma hora. 

http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
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6.4. A Ufac não disponibilizará acompanhante para guarda de crianças. 

6.5. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada, no endereço 

eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-

titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>, por ocasião da publicação do 

edital preliminar de inscrições deferidas e indeferidas. 

6.6. O candidato poderá interpor recurso contra o indeferimento do pedido de atendimento 

especial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da publicação do indeferimento. 

6.7. A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de 

viabilidade e de razoabilidade. 

6.8. É de responsabilidade do candidato a veracidade dos documentos anexados, sob pena de responder civil 

e criminalmente pelo seu teor. 

6.9. Após a análise, a Ufac divulgará, em edital específico, o resultado dos recursos dos candidatos de que 

trata o item 6.6 deste Edital. 

 

7. DA SELEÇÃO 

7.1. A seleção será realizada nos termos da Resolução Consu n° 09, de 08 de fevereiro de 2013, e terá as 

seguintes fases: 

7.1.1. Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, com pontuação máxima de 10 (dez) 

pontos; 

7.1.2. Prova didática,de caráter eliminatório e classificatório, com pontuação máxima de 10 (dez) 

pontos;  

7.1.3. Prova de títulos, de caráter classificatório,com pontuação máxima de 11 (onze) pontos.  

7.2. As fases de seleção serão conduzidas pelas bancas examinadoras, instituídas na forma do inciso II do 

artigo 7º da Resolução Consu n° 09, de 08 de fevereiro de 2013. 

7.2.1. A prova escrita será elaborada pelas bancas examinadoras e aplicada pela Comissão Geral de 

Concurso. 

7.3. A Comissão Geral de Concurso publicará, no dia 03 de abril de 2019,no endereço eletrônico 

<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-

para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>, a composição das bancas 

examinadoras, abrindo-se prazo de 2(dois) dias úteis para os candidatos arguirem impedimento ou suspeição 

dos seus membros,nos casos previstos nos artigos 18 e 20 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, cabendo 

ao arguinte o ônus de comprovar suas alegações. 

7.4. No caso do item anterior, a Comissão Geral de Concurso terá 3 (três) dias úteis para instruir e julgar a 

arguição de impedimento ou suspeição. 

7.5. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso à Pró-Reitoria de Graduação, 

sem efeito suspensivo, nos termos da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

7.6. As fases de seleção ocorrerão no período de 28 de abril a 08 de maio de 2019. 

7.6.1. É obrigatória a realização da prova escrita e da prova didática pelos candidatos inscritos, sob 

pena de eliminação do certame. 

http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
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7.7. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pela Ufac, munido de documento de 

identidade original, de acordo com os itens 16.10 a 16.12 deste Edital. 

7.8. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta dos locais de realização das 

provas e o comparecimento no horário determinado. 

7.9. As informações referentes a notas e classificações poderão ser acessadas por meio de editais de 

resultados, que serão publicados no endereço eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-

ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-

magisterio-superior/>. 

7.10. Não serão fornecidas informações fora do prazo previsto ou que já constem dos editais. 

7.11. As fases de seleção das áreas ofertadas neste Edital serão independentes e autônomas entre si, 

podendo ter curso próprio em casos excepcionais. 

 

8. DA PROVA ESCRITA 

8.1. A prova escrita consistirá em questão(ões) de conhecimentos e habilidades elaborada(s) pelas bancas 

examinadoras, de acordo com o conteúdo programático da área de inscrição constante no Anexo III. 

8.2. Os locais de prova serão designados pela Comissão Geral de Concurso e publicados no dia 17 de abril 

de 2019, no endereço eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-

publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>. 

8.3. A prova escrita será realizada simultaneamente por todos os candidatos, no dia 28 de abril de 2019, das 

8 às 12 horas (horário oficial do Acre). 

8.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima 

de 1(uma) hora do horário fixado para o início dessa, munido de documento de identidade original, de acordo 

com os itens 16.10 a 16.12 deste Edital. 

8.5. O candidato somente terá acesso à sala de realização da prova escrita até às 8 horas. 

8.6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente na sala de realização da prova escrita por no mínimo 1 

(uma) hora após o seu início, sob pena de eliminação do certame. 

8.7. Não serão permitidas consultas e a utilização de qualquer equipamento eletrônico,durante a realização 

da prova escrita, exceto aquelas solicitadas pela banca examinadora e autorizadas pela Comissão Geral de 

Concurso,publicadas em edital específico, no dia 17 de abril de 2019,no endereço eletrônico 

<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-

para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>. 

8.8. Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da prova escrita, for surpreendido 

portando, em local diverso do indicado pelos fiscais, equipamento eletrônico e/ou material de uso não 

autorizado, ainda que desligado. 

8.8.1. De igual forma, será eliminado o candidato cujo equipamento eletrônico e/ou material de uso 

não autorizado que estiver em local indicado emitir qualquer tipo de ruído, alerta ou vibração. 

8.9. A prova escrita será feita pelo próprio candidato, à mão, em letra legível, com caneta esferográfica 

de cor azul ou preta, fabricada em material transparente. 

http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
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8.9.1. Somente na hipótese de deferimento de atendimento especial será permitido o preenchimento da 

prova escrita por pessoa designada pela Comissão Geral de Concurso. Nesse caso, o candidato será 

acompanhado por fiscal devidamente treinado e as respostas fornecidas serão gravadas em áudio e 

vídeo. 

8.10. A prova escrita constitui o único documento válido para a correção das provas. 

8.11. O candidato deverá assinar a lista de presença, sendo o responsável pela conferência de seus dados 

pessoais, em especial seu nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade. 

8.12. As anotações que estiverem em desconformidade com este Edital ou com as instruções da prova 

escrita serão consideradas indevidas e não serão consideradas para efeito de correção. 

8.13. Em hipótese alguma haverá substituição da prova escrita por erro do candidato. 

8.14. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a 

sua prova escrita, sob pena de impossibilitar a leitura por parte dos membros da banca examinadora. 

8.15. Serão de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento 

indevido da prova escrita. 

8.16. Após entregar a prova escrita, o candidato não poderá retornar ao local de realização da mesma. 

8.17. Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao concurso no local de 

aplicação da prova. 

8.18. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova, e somente poderão sair juntos do 

recinto, após acompanhar o lacre dos envelopes e apor em ata suas respectivas assinaturas. 

8.19. A nota final do candidato na prova escrita será a média aritmética das notas atribuídas, de 0 (zero) a 10 

(dez) pontos, por cada membro da banca examinadora. 

8.20. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 5,0 (cinco)pontos na prova escrita. 

 

9. DA PROVA DIDÁTICA 

9.1. A prova didática consiste em exposição oral sobre um dos 10 (dez) temas extraídos do conteúdo 

programático (Anexo III do Edital), a ser realizada no período de 30 de abril a 08 de maio de 2019. 

9.1.1. Os temas para a prova didática serão publicados pela Comissão Geral de Concurso no dia 17 de 

abril de 2019, no endereço eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-

2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-

superior/>. 

9.2. A data, horário e local do sorteio dos temas para a prova didática serão divulgados ao candidato ao 

término de sua prova escrita. 

9.2.1. A Comissão Geral de Concurso afixará, no local designado para o sorteio, os temas sorteados 

para cada candidato, independente do mesmo estar ou não presente. 

9.2.2. Não é obrigatória a participação do candidato no sorteio do tema, contudo a ausência do 

candidato não prejudicará a contagem do tempo para a realização da prova didática. 

9.3. O horário e o local de realização da prova didática serão divulgados por ocasião do sorteio do tema. 

9.4. A prova didática ocorrerá 24 (vinte e quatro) horas após a realização do sorteio do tema.  

http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
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9.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o início dessa, munido de documento de identidade original, de 

acordo com os itens 16.10 a 16.12 deste Edital. 

9.6. A ausência ou o atraso do candidato na prova didática implicará na eliminação do concurso. 

9.7. Será eliminado do concurso o candidato que não entregar à banca examinadora, antes do 

início de sua exposição, o seu Plano de Aula em 04 (quatro) vias. 

9.8. A exposição oral do tema terá duração mínima de 40 (quarenta) e máxima de 60(sessenta) minutos. 

9.9. Será eliminado do concurso o candidato que não atingir o tempo mínimo ou que ultrapassar o tempo 

máximo destinado à exposição oral.Na avaliação da prova didática, a banca examinadora levará em 

conta,fundamentalmente, dentre outros elementos: 

9.9.1. O domínio teórico do tema sorteado; 

9.9.2. A capacidade de organizar as ideias sobre o tema sorteado e ministrá-lo com objetividade; 

9.9.3. A coerência entre o plano de aula apresentado e o desenvolvimento da aula; 

9.9.4. A utilização adequada dos recursos didáticos pelo candidato. 

9.10. Para efeito de aferição da nota da prova didática, a banca examinadora terá como referência os 

elementos e definições contidos na planilha de avaliação constante no Anexo IV deste Edital. 

9.11. É de responsabilidade do candidato providenciar os recursos e materiais a serem utilizados na prova 

didática. 

9.12. Após a exposição do tema, o candidato poderá ser arguido pelos membros da banca examinadora, com 

tempo máximo de 10 (dez) minutos para cada examinador, sendo concedido igual tempo ao candidato para 

resposta. 

9.13. A prova didática será gravada pela banca examinadora,em cumprimento ao inciso XVI, do art. 18, do 

Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009. 

9.14. Será vedado ao candidato participar como observador ou ouvinte da prova didática de outros 

candidatos, bem como utilizar qualquer meio eletrônico ou digital para registrar a aula do concorrente. 

9.15. Não será permitida manifestação ou arguição pelo público ao candidato.  

9.16. A nota do candidato na prova didática será a média aritmética das notas atribuídas, de 0 (zero) a 10 

(dez) pontos, por cada membro da banca examinadora. 

9.17. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 5,0 (cinco)pontos na prova didática. 

 

10. DA PROVA DE TÍTULOS 

10.1.  Para a prova de títulos, os candidatos deverão protocolizar, junto à Comissão Geral do Concurso, 

nosdias01 e 02 de maio de 2019, das 8h às 12h e das 14h às 17h, cópia impressa do currículo cadastrado na 

Plataforma lattes e dos documentos comprobatórios dos dados nele constantes. 

10.1.1. A documentação deverá ser entregue pelo candidato pessoalmente ou por procurador com 

procuração particular ou pública, outorgada especificamente para esse fim. Não serão aceitos 

documentos enviados por correspondência, fax ou outro meio eletrônico; 
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10.1.2. As documentações dos candidatos às vagas do Campus de Rio Branco serão recebidas pela 

Comissão Geral no endereço citado no item 16.14.1, e as documentações dos candidatos às vagas do 

Campus de Cruzeiro do Sul serão recebidas pela Comissão Geral no endereço citado no item 16.14.2. 

10.1.3. A Comissão Geral de Concurso encaminhará a documentação dos candidatos à banca 

examinadora da área respectiva para análise e julgamento; 

10.1.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob as penalidades da lei, a veracidade dos 

documentos apresentados, dispondo a Ufac do direito de excluir do concurso o candidato, a qualquer 

tempo, caso seja constatado que os documentos são inverídicos. 

10.2. A prova de títulos será realizada por meio da avaliação do currículo cadastrado na Plataforma lattes e 

documentos comprobatórios apresentados, tendo como referência os elementos e definições contidos na 

planilha de pontuação de títulos constante no Anexo V. 

10.3. A pontuação máxima da prova de títulos será 11 (onze) pontos, obtida a partir da seguinte fórmula: NT 

= ∑ (planilha de títulos) / 10. 

10.4. O candidato que não entregar os documentos na forma e no prazo definido pelo item 10.1 não terá 

atribuição de nota nesta fase. 

10.5. Não haverá, sob qualquer hipótese, prorrogação de prazo para o cumprimento do disposto no item 10.1 

deste Edital. 

 

11. DOS RESULTADOS EDA NOTA FINAL 

11.1. Os resultados preliminares da prova escrita, da prova didática e da prova de títulos serão 

publicados simultaneamente nodia20 de maio de 2019,em edital específico, no sítio eletrônico 

<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-

para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>. 

11.2. A chave de correção da prova escrita será publicada juntamente com o resultado preliminar da mesma. 

11.3. O candidato poderá ter acesso, junto à Comissão Geral de Concurso, às notas individuais da prova 

escrita, às planilhas de avaliação da prova didática e à planilha de avaliação de títulos, no dia21 de maio de 

2019, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, conforme disciplinado no edital de resultado preliminar. 

11.4. O candidato poderá interpor recurso à Assembleia de Centro, protocolizado à Comissão Geral de 

Concurso, da 0 hora do dia22 às 23h59 do dia23de maio de 2019, relativo à nota de cada prova, conforme 

procedimentos a serem disciplinados no edital de resultado preliminar. 

11.5. A nota final do candidato será a média aritmética das provas escrita e didática, acrescida da pontuação 

da prova de títulos, conforme a fórmula seguinte: NF = (NE+ND)/2+NT 

11.6. No cálculo da nota final, será considerada até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número 

imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco. 

 

12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

12.1. São critérios de desempate, em ordem de classificação:  

12.1.1. idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no concurso, conforme 

artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003(Estatuto do Idoso); 

http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
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12.1.2. maior pontuação na prova de títulos; 

12.1.3. maior média na prova didática; 

12.1.4. maior média na prova escrita; 

12.1.5. maior tempo de experiência no magistério em Instituição de Ensino Superior; e 

12.1.6. maior idade. 

12.2. Persistindo o empate, o desempate dar-se-á por sorteio. 

 

13. DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O resultado final de cada área do concurso será aprovado pela Assembleia de Centro respectiva e 

publicado no endereço eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-

concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>, 

nodia30 de maio de 2019. 

13.2. O edital de resultado final do concurso público contemplará a relação dos candidatos aprovados, 

ordenados pela pontuação obtida, dentro dos quantitativos previstos nos Anexos I e II deste Edital, de acordo 

com o Anexo II do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009. 

13.3. Os candidatos serão listados em ordem de classificação por área, de acordo com os valores 

decrescentes das notas finais no concurso, atribuindo-se o primeiro lugar ao candidato que obtiver a maior 

pontuação e assim sucessivamente, observados os critérios de desempate deste edital. 

13.4. Do resultado final, caberá recurso de revisão ao Conselho Universitário, no prazo de 05(cinco) dias 

úteis após a publicação, protocolizado perante a Reitoria, o qual somente poderá versar sobre casos de 

nulidade ocorridos no certame, sendo vedado pedido de revisão ou correção de nota. 

13.5. Para interposição de recursos, o candidato poderá ter acesso à documentação do certame, respondendo 

o candidato pelo seu uso indevido, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

13.6. Os recursos interpostos pelos candidatos serão recebidos sempre no efeito devolutivo. 

13.7. O resultado final será homologado pela Reitoria, publicado no Diário Oficial da União e divulgado no 

endereço eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-

provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>, até o dia 17 de 

junho de 2019. 

13.8. Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que tratam os anexos I e II, ainda 

que tenham atingido nota mínima, serão eliminados do certame. 

 

14.  DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E DA REMUNERAÇÃO INICIAL 

14.1. São atribuições do cargo de Professor de Magistério Superior as atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa e extensão, e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência 

na própria Instituição, além daquelas previstas em legislação específica. 

14.2. O ingresso na carreira de Professor de Magistério Superior ocorrerá no Nível 1 da Classe A. 

14.3. A remuneração inicial será composta pelo vencimento básico da Classe A, Nível 1, conforme o regime 

de trabalho, acrescido da retribuição por titulação (RT) e do auxílio alimentação, segundo o quadro abaixo: 

 

http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/
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QUADRO II 
 

JORNADA DE 20 HORAS 

Classe/Nível Denominação Título Vencimento Básico RT (20 Hs) Aux. Alimentação Total Bruto 

A/ 1 Adjunto-A Doutorado R$ 2.236,31 R$ 1213,52 R$ 229,00 R$ 3.678,83 

JORNADA DE 40 HORAS 

Classe/Nível Denominação Título Vencimento Básico RT (40 Hs) Aux. Alimentação Total Bruto 

A/ 1 Adjunto-A Doutorado R$ 3.126,31 R$ 2660,37 R$ 458,00 R$ 6.244,68 

JORNADA DE DEDICACÃO EXCLUSIVA 

Classe/Nível Denominação Título Vencimento Básico RT (D.E.) Aux. Alimentação Total Bruto 

A/ 1 Adjunto-A Doutorado R$ 4.463,93 R$ 5.136,99 R$ 458,00 R$ 10.058,92 

 

15. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

15.1. São requisitos para a investidura no cargo: 

15.1.1. ter sido aprovado no concurso público;  

15.1.2. ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 

direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal; 

15.1.3. comprovar a quitação das obrigações eleitorais, mediante a apresentação do título de eleitor e 

certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral;   

15.1.4. comprovar a regularidade com o Serviço Militar, para os aprovados do sexo masculino; 

15.1.5. comprovar possuir o perfil exigido para a investidura no cargo, conforme consta nos anexos I 

e II deste Edital, de acordo com a áreas para a qual foi nomeado.  

15.1.6.  ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse;  

15.1.7. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 

15.1.8. não estar cumprindo qualquer sanção que impossibilite a investidura no cargo. 

15.2. No caso de estrangeiro, deverá estar em situação regular no país, comprovado pelo visto permanente, 

sendo exigido apenas os requisitos constantes nos subitens 15.1.1, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8. 

15.2.1. A permanência do estrangeiro no quadro docente da Universidade fica condicionada à 

apresentação e manutenção do visto permanente. 

15.3. Os títulos acadêmicos obtidos no exterior deverão estar revalidados no Brasil, na forma da lei. 

15.4. O candidato, na solicitação de inscrição, declarará que tem ciência dos documentos exigidos para a 

investidura no cargo e que, caso aprovado, os apresentará por ocasião da posse.  

15.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob as penalidades da lei, a veracidade 

dos documentos e informações fornecidas para a investidura do cargo, dispondo a Ufac do direito de excluir 

do concurso, a qualquer tempo, o candidato que apresente falsa declaração ou documentação. 
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16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital e suas alterações, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

16.2. Para realização de cada ato ou fase do certame, será observado o horário oficial do Acre. 

16.3. Em todas as fases do concurso é imperativa a observação das normas que o regem, e o 

descumprimento de qualquer item do edital implicará na eliminação do candidato no certame. 

16.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento. 

16.5. Iniciando o prazo em feriados ou final de semana, contar-se-á a partir do primeiro dia útil. 

16.6. O prazo de validade do concurso é de 2 (dois) anos, contado a partir da data de publicação da 

homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. 

16.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,editais e 

comunicados referentes ao concurso. 

16.8. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados pela 

Instituição. 

16.9. Não serão fornecidas informações e documentos pessoais de candidatos a terceiros, em atenção ao 

disposto no artigo 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

16.10. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte 

brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 

valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto). 

16.11. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, 

carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 

documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

16.12. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de 

solicitação do documento. 

16.13. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o 

registro da ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, noventa dias, ocasião em que será 

submetido à identificação especial,compreendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio. 

16.14. A Comissão Geral de Concurso será sediada em: 

16.14.1.  Rio Branco: Bloco Esther de Figueiredo Ferraz(Bloco da Pró-Reitoria de Graduação), Sala 

da Comissão Geral de Concurso, térreo, Campus Universitário de Rio Branco, BR-364, Km 04, Bairro 

Distrito Industrial. 

16.14.2. Cruzeiro do Sul: Bloco Administrativo, Sala da Comissão Geral de Concurso, Campus 

Universitário de Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina, km 12, Gleba Formoso. 

16.15. Os interessados poderão entrar em contato com a Comissão Geral de Concurso para esclarecer 

dúvidas exclusivamente pelo e-mail:concurso.docente@ufac.br. 

mailto:concurso.docente@ufac.br
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16.16. A nomeação dos aprovados será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no endereço 

eletrônico <http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-

titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>. 

16.17. A Ufac poderá ceder o cadastro de candidatos aprovados para outras Instituições Federais de Ensino 

Superior, observado o interesse institucional.  

16.18. A Ufac poderá nomear os candidatos aprovados e excedentes ao número de vagas previsto neste 

Edital para lotação em outra área que exigir igual perfil ou em outro campus no qual exista vaga na área em 

que se deu sua aprovação ou outra área que exigir igual perfil, observada a ordem de classificação e desde 

que previamente aceito pelo candidato. 

16.18.1. A aceitação pelo candidato em ser nomeado para outro campus ou área implicará na renúncia 

à sua classificação na área inicial de aprovação. 

16.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação. 

16.20. O Anexo I(Quadro de Vagas do Campus de Rio Branco), O Anexo II (Quadro de Vagas do Campus 

de Cruzeiro do Sul), Anexo III (Conteúdos Programáticos e Referências), o Anexo IV (Planilha de Avaliação 

da Prova Didática) e o Anexo V(Planilha de Pontuação da Prova de Títulos) estão disponíveis no endereço 

eletrônico<http://www.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-53-2018-concurso-publico-de-provas-e-

titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-superior/>. 

 

Rio Branco/AC, 27de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Josimar Batista Ferreira 

   Reitor, em exercício  
 

 

 

 

Profa. Dra. Ednacelí Abreu Damasceno 

Pró-Reitora de Graduação 
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