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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2021 - UASG 153046 - UFES

Nº Processo: 23068.031369/2020-37.
Inexigibilidade Nº 6/2021. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO.
Contratado: 29.508.686/0001-08 - REFINITIV BRASIL SERVICOS ECONOMICOS LIMITADA ..
Objeto: Licença de uso do serviço da plataforma refinitiv eikon premium, para utilização no
projeto de pesquisa "dinâmica organizacional, relações de trabalho e gestão de pessoas:
investigando organizações capixabas.
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 29/09/2021 a 29/09/2022. Valor
Total: R$ 40.133,62. Data de Assinatura: 29/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 01/10/2021).

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 98/2021

O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de suas atribuições, torna
público e homologa o resultado do Processo Seletivo Simplificado para contratação de
professor substituto para a classe, carga horária, departamento e área de conhecimento,
abaixo relacionados, de que trata o Edital nº 073/2021, publicado no D.O.U. de
01/09/2021:

1 - Departamento de Ciências Contábeis de Volta Redonda (VCO)
Classe: Auxiliar - 40 horas
Área: Contabilidade Geral, Governamental e Finanças Públicas.
Classificação: Não houve candidato habilitado.

ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NÓBREGA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 150123 - PLAP/PLAN

Número do Contrato: 32/2020.
Nº Processo: 23069.153912/2020-46.
Dispensa. Nº 33/2020. Contratante: COORD. DE PROJ. C/A FUND. DE APOIO. Contratado:
03.438.229/0001-09 - FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UF F.
Objeto: Termo aditivo de acréscimo de r$40.000,00 (quarenta mil reais). Vigência:
01/08/2020 a 31/12/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 175.375,00. Data de
Assinatura: 30/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2021).

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 48/2021

A Universidade Federal Fluminense torna público o resultado Final do
Pregão Eletrônico 48/2021, UASG 150182, referente à Aquisição de Material para
Manutenção Predial, cujos itens abaixo foram adjudicados e homologados para as
empresas: 02.005.835/0001-60 - ISOLAR COMERCIAL EIRELI, 76; 04.603.090/0001-66 -
MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COMERCIO E INDUSTRIA EIREL, 15, 17, 18, 69,
109, 116, 119, 136, 137 e 157; 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, 58, 60, 61, 62, 63,
75, 90, 120, 148, 149, 150 e 151; 09.106.926/0001-30 - RL COMERCIO DE
REVESTIMENTOS CORPORATIVOS LTDA, 154; 09.630.087/0001-55 - OLITHIER COMERCIO
DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI, 139; 10.872.057/0001-34 - R.V. COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, 145; 11.467.197/0001-90 - LIDE CONSTRUTORA E
COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, 82 e 105; 13.338.681/0001-44 - COMERCIAL
SPONCHIADO EIRELI, 19 e 106; 15.328.247/0001-09 - B.V. EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO LTDA, 86 e 87; 17.526.067/0001-67 - VIPE COMERCIAL EIRELI, 23, 88 e 91;
18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA, 72 e 107;
27.732.837/0001-81 - VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI, 65, 146 e 147;
28.347.594/0001-20 - JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , 71,
73 e 74; 31.868.626/0001-48 - V R M REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELI, 20 e 21;

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021 - UASG 150182

Nº Processo: 23069157055202134. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de assistência técnica, relativos à MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, com fornecimento total de peças e materiais, em equipamentos de
TRANSPORTE VERTICAL da Universidade Federal Fluminense, situados nos Campi
Universitários no Estado do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/10/2021 das
09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Rua Miguel de Frias, Nº 9, Icarai -
Niterói/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/150182-5-00067-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 04/10/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 15/10/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

JULIA PEREIRA LOPES
Pregoeira

(SIASGnet - 01/10/2021) 150182-15227-2020NE800237

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2021 - UASG 158517

Nº Processo: 23205020645202109 . Objeto: Capacitação de 02 servidores da SEO no
curso "Reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro nas obras públicas + EAD - Cálculo
de sobrepreço e de superfaturamento em obras públicas", Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993..
Justificativa: Enquadramento no Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.
Declaração de Inexigibilidade em 01/10/2021. ROSANGELA FRASSAO BONFANTI. Pró-
reitora de Administração e Infraestrutura. Ratificação em 01/10/2021. MAR C E LO
RECKTENVALD. Reitor da Uffs. Valor Global: R$ 2.703,00. CNPJ CONTRATADA :
13.859.951/0001-62 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI.

(SIDEC - 01/10/2021) 158517-26440-2021NE000073

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 462/2021. Proc.: 23070.048318/2021-86. Contratante: Universidade Federal de
Goiás - CNPJ: 01.567.601/0001-43. Contratada: Fundação de Apoio à Pesquisa - CNPJ:
00.799.205/0001-89. Objeto: Prestação pela contratada de serviços de gestão
administrativa e financeira à UFG/Interveniente/Unidade/Coordenador para apoio na
implementação e no desenvolvimento das atividades previstas no Projeto de Pesquisa:
Sínteses Referentes ao Mapeamento e Monitoramento das Pastagens Brasileiras. Vigência:
29/09/2021 a 03/07/2023.

Contrato nº 463/2021. Proc.: 23070.049188/2021-07. Contratante: Universidade Federal de
Goiás - CNPJ: 01.567.601/0001-43. Contratada: Fundação de Apoio à Pesquisa - CNPJ:
00.799.205/0001-89. Objeto: Prestação pela contratada de serviços de gestão
administrativa e financeira à UFG/Interveniente/Unidade/Coordenador para apoio na
implementação e no desenvolvimento das atividades previstas no Projeto de Pesquisa:
Detecção e Monitoramento de Resistência de Insetos a Inseticidas e Produtos Microbianos:
Subsídios para Implementação de Estratégias de Manejo da Resistência. Vigência:
30/09/2021 a 30/06/2025.

33.968.417/0001-00 - L C I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS, 01,
02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 80, 81, 122, 152, 153 e 158; e 37.278.673/0001-
18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, 141. O valor
global da licitação foi de R$ 1.823.303,40. Esta publicação equivale à publicação da Ata
de Registro de Preços.

MARCIO MIRANDA CHAVES
Pregoeiro

(SIDEC - 01/10/2021)

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 29, DE 1º DE OUTUBRO DE 2021

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o Edital de Condições Gerais n.º 28/2021, publicado no

Diário Oficial da União de 29/09/2021, seção 03, páginas 71 a 73, torna públicas as condições específicas para realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor
Visitante, no âmbito da Universidade Federal de Goiás.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. As normas deste certame é parte integrantedo Edital de Condições Gerais n.º 28/2021, de leitura obrigatória, complementadas pelas informações constantes deste edital,

suas normas complementares, e quaisquer editais complementares que venham a serpublicados, de que o candidato ao se inscrever para o processo seletivo, declara ter conhecimento.
1.2.Período de inscrição: 09/10/2021 a 22/10/2021.
2. DO CRONOGRAMA:
2.1 Os eventos do processo de seleção pública seguirão as datas e horários do quadro a seguir. Qualquer alteração no referido cronograma serão publicadas no sítio SISCONCURSO

h t t p s : / / s i s t e m a s . u f g . b r / CO N C U R S O S _ W E B / .

. At i v i d a d e Item do edital Geral [descrição detalhada] Data e Horário*
(quando for o caso)

. Publicação do edital específico e normas
complementares

1.3 [Publicação do Edital Específico no Diário Oficial da União e no sítio da UFG - SISCONCURSO
( h t t p s : / / s i s t e m a s . u f g . b r / CO N C U R S O S _ W E B / ) ]

04/10/2021

. 1.4 [As normas complementares do concurso, que farão parte integrante deste edital e do edital
específico para todos os fins de direito, encontrar-se-ão disponíveis no sítio da UFG - SISCONCURSO
(https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/) até a data do início das inscrições.]

. Publicação da relação preliminar das
inscrições homologadas

5.4. A relação das inscrições homologadas será publicada no sítio eletrônico do SISCONCURSO (disponível
em h t t p s : / / s i s t e m a s . u f g . b r / CO N C U R S O S _ W E B / ) pela Unidade Acadêmica ou Órgão responsável.

27/10/2021

. Publicação da Comissão de Seleção 9.1 A composição da Comissão de Seleção deverá ser divulgada no sítio da UFG - S I S CO N C U R S O
(https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/), após a homologação das inscrições.

03/11/2021

. Publicação do resultado dos recursos contra a
composição da Comissão de Seleção

9.5.2. O Conselho Diretor da Unidade Acadêmica ou Chefe do Órgão responsável do PPG decidirá a
alegação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis

10/11/2021

. Prova de títulos 10.1.2. A prova de títulos é classificatória e será realizada mediante análise do Currículo Lattes
devidamente comprovado, conforme os itens e critérios definidos nas normas complementares. Será
atribuída pela Comissão de Seleção nota de 0-10 ao candidato nesta prova, com base na conversão de
pontos estabelecida na referida norma complementar.

16/11/2021 a 19/11/2021

. Defesa de Memorial Descritivo e Plano de
Trabalho

10.1.3. A Defesa do Memorial Descritivo contendo o Plano de Trabalho é eliminatória e será realizada
com base nos respectivos documentos enviados no ato da inscrição e apresentação oral, bem como
arguição.

22/11/2021 a 26/11/2021

. Divulgação do resultado preliminar do
processo seletivo e das notas obtidaspelos
canditados no sítio da UFG - SISCONCURSO.

11.1. Será divulgado no sítio eletrônico do SISCONCURSO (https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/) o
resultado preliminar, e as notas das provas obtidas pelos candidatos.

29/11/2021

. Realização de heteroidentificação de
candidatos aprovados em cotas para negros

8.1. Os candidatos inscritos para as vagas reservadas a negros (pretos e pardos) e aprovados serão
convocados para entrevista em até 03 (três) dias úteis a partir da divulgação do resultado preliminar pela
Unidade Acadêmica ou Órgão responsável pelo certame.

06/12/2021 a 08/12/2021

. Realização de perícia médica para candidatos
aprovados em cotas para deficientes

6.11. O período para realização desta perícia médica é de 05 (cinco) dias, a partir da divulgação do
resultado preliminar pela Unidade Acadêmica ou Órgão.

6.19. Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, esta será
preenchida pelo próximo candidato com deficiência classificado.

06/12/2021 a 10/12/2021
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. Divulgação do resultado final das entrevistas
no sítio da UFG - SISCONCURSO.

8.26. Os recursos porventura interpostos deverão ser julgados pela comissão a que se refere o subitem
8.24 em até 05 (cinco) dias após o término do prazo recursal.

15/12/2021

. Divulgação do Resultado Final do Processo
Seletivo

15/12/2021

Horário de Brasília*
3. DA REMUNERAÇÃO
3.1 O enquadramento da remuneração é especificado no item 1.7 do Edital de Condições Gerais para Seleção de Professor Visitante, conforme valores descritos na tabela

abaixo:

. CLASSE NÍVEL VENCIMENTO BÁSICO RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO - DOUTORADO T OT A L

. C - Adjunto 1 R$ 5.488,43 R$6.311,69 R$ 11.800,12

. D - Associado 1 R$ 7.717,17 R$8.874,74 R$ 16.591,91

. E - Titular-Livre Ú N I CO R$ 9.548,84 R$ 10.981,17 R$ 20.530,01

Os valores acima expostos estão de acordo com as faixas de remuneração do Plano de Carreiras eCargos de Magistério Federal, Lei 12.772 de 28/12/2012 e alterações
introduzidas pela Lei nº 13.325/2016,

podendo variar de acordo com ajustes do Governo Federal.
4. DOS PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO REMOTA - DEFESA ORAL DO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANO DE TRABALHO
4.1. Será realizada por videoconferência e será gravada pela comissão de seleção. O dia, o horário e o link para a sala de reuniões serão enviados por e-mail aos candidatos com

pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, em observância do item 10.1.3.1. do Edital de Condições Gerais. Em caso de dúvidas, discordâncias ou recurso a gravação da sessão
será utilizado para dirimir a questão.

4.2. A Universidade de Federal de Goiás (UFG) não se responsabiliza por problemas técnicos que o candidato enfrente durante as etapas de seleção do certame,como: ausência
de conexão com a internet ou conexão lenta, sendo de responsabilidade do candidato providenciar a adequada infraestrutura de equipamentos, de softwares e de rede para seu acesso
à plataforma de videoconferência.

5. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO
5.1. A documentação exigida para inscrição conforme previsto no Edital de Condições Gerais, item 4.3, deverá ser encaminhada para o endereço eletrônico constante neste edital,

ENDEREÇOS (3).
6. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. O período de contratação é de 12 meses, podendo ser prorrogado, para brasileiros, por mais 12 meses, e, para estrangeiros, por mais 36 meses, a depender da avaliação

de desempenho a ser realizada pela Unidade Acadêmica ouÓrgão/Programa de Pós-Graduação ao qual o professor estiver vinculado.
7. DAS VAGAS
7.1. Especificações sobre vaga, incrições, local de atuação, área do concurso e vigência contratual, estão descritos no quadro seguinte:

. N° PROCESSO V AG A S LOCAL DE
AT U AÇ ÃO

ÁREA DO CONCURSO FO R M AÇ ÃO
(mestrado é opcional)

UNIDADE RESPONSÁVEL (3)

. 23070.053049/2021-

70 1
Regional

Goiânia
Administração Graduação: Administração ou áreas afins;

Doutorado: Administração ou áreas afins.
Faculdade de Administração, Ciências
Contábeis e Ciências Econômicas

( FAC E / U FG )
. 23070.053052/

2021-93
1 Regional

Goiânia
Antropologia Social;Performances
Culturais; Arte e Cultura Visual (2)

Graduação:Antropologia ou Ciências Sociais ou em Artes Visuais;
Doutorado: Antropologia ou Ciências Sociais.

Faculdade de Ciências Sociais
( FC S / U FG )

. 23070.053042/2021-

58

1 Regional
Goiânia

Ciência e Tecnologia de Alimentos Graduação: Engenharia Química, Ciência e Engenharia de Alimentos,
Química, Física e áreas afins;

Doutorado: Engenharia Química, Ciência e Engenharia de
Alimentos, Química e Física.

Escola de Agronomia (EA/UFG)

. 23070.053069/2021-

41 1
Regional

Goiânia
Ciências Ambientais Graduação: Ciências Ambientais e área afins;

Doutorado: Ciências Ambientais e área afins.
Pró-Reitoria de Pós-Graduação

( P R P G / U FG )
. 23070.053067/

2021-51
1 Regional

Goiânia
Ciência da Computação (2) Graduação: Ciência da Computação ou áreas afins (ciências exatas e

engenharias);
Doutorado: Ciência da Computação ou áreas afins (ciências exatas
e engenharias), com produção científica relevante na área de
Ciência da Computação.

Instituto de Informática (INF/UFG)

. 23070.053055/2021-

27

1 Regional
Goiânia

Ciências Farmacêuticas Graduação: Farmácia ou áreas afins (Biotecnologia, Biomedicina,
Química);

Doutorado:Farmácia ou áreas afins (Biotecnologia, Biomedicina,
Química.

Faculdade de Farmácia (FF/UFG)

. 23070.053051/2021-

49

1 Regional
Goiânia

Comunicação Graduação: Jornalismo ou Publicidade e Propaganda ou Relações
Públicas ou Comunicação ;

Doutorado: Comunicação.

Faculdade de Informação e
Comunicação (FIC/UFG)

. 23070.053059/2021-

13

1 Regional
Goiânia

Ecologia e Evolução (1) Graduação: Ciências Biológicas, Ecologia, Ciências Ambientais ou
áreas afins;

Doutorado:Ecologia ou áreas afins.

Instituto de Ciências Biológicas
( I C B / U FG )

. 23070.053066/2021-

15

1 Regional
Goiânia

Física Graduação: Física ou Áreas Afins;
Doutorado: Física ou Áreas Afins.

Instituto de Física (IF/UFG)

. 23070.053062/2021-

29

1 Regional
Goiânia

Geografia (1) Graduação: Geografia ou em áreas afins;
Doutorado: Geografia ou em áreas afins.

Instituto de Estudos Sócio
Ambientais (IESA/UFG)

. 23070.053043/2021-

01

1 Regional
Goiânia

Geotecnia, Estrutura e Construção
Civil e Engenharia Elétrica e de

Computação

Graduação em: Engenharia das áreas I, III e IV da Capes ou Ciência
da Computação.

Doutorado em: Engenharia das áreas I, III e IV da Capes ou Ciência
da Computação.

Escola de Engenharia Civil e
Ambiental (EECA/UFG)

. 23070.053056/2021-

71

1 Regional
Goiânia

Letras e Linguística Graduação: Linguística, Linguística Aplicada, Línguas estrangeiras,
Segundas línguas ou áreas afins;

Doutorado: Linguística, Linguística Aplicada, Línguas estrangeiras,
Segundas línguas ou áreas afins.

Faculdade de Letras (FL/UFG)

. 23070.053064/2021-

18

1 Regional
Goiânia

Matemática Graduação: Matemática ou áreas afins.
Doutorado: Matemática ou áreas afins;

Instituto de Matemática e Estatística
( I M E / U FG )

. 23070.053057/2021-

16

1 Regional
Goiânia

Odontologia Graduação: Odontologia;
Doutorado: Odontologia ou Área da Saúde.

Faculdade de Odontologia (FO/UFG)

. 23070.053068/2021-

04

1 Regional
Goiânia

Química Graduação: Química;
Doutorado: Química ou áreas afins.

Instituto de Química (IQ/UFG)

. 23070.053048/2021-

25

1 Regional
Goiânia

Zootecnia (2) Graduação: Zootecnia ou Medicina Veterinária ou Animal Science;
Doutorado: Zootecnia ou Medicina Veterinária ou Animal Science
ou áreas afins.

Escola de Veterinária e Zootecnia
( E V Z / U FG )

(1)uma das vagas reservada às pessoas com deficiência, conforme disposto no item 6 do Edital de Condições Gerais n.º 28/2021
(2)uma das vagas reservada aos candidatos negros, conforme disposto no item7 do Edital de Condições Gerais n.º 28/2021
3 ) E N D E R EÇO S :
Escola de Agronomia - EA/UFG - PPG-Ciência e Tecnologia de Alimentos
Área: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Câmpus II (Samambaia) - Rod. Goiânia/Nova Veneza (GO 462), Km 0 - Goiânia/GO - CEP: 74690-900
Fone: (62) 3521-1530, e-mail: tatianne_ferreira_oliveira@ufg.br sítio: www.agro.ufg.br
Escola de Engenharia Civil e Ambiental - EECA/UFG - PPG-Geotecnia, Estrutura e Construção Civil
Área: Geotecnia, Estrutura e Construção Civil e Engenharia Elétrica e de Computação
Câmpus I (Colemar Natal e Silva) - Av. Universitária, quadra 86, n.º 1488, Setor Universitário - Goiânia-GO - CEP: 74605-220, fone: (62) 3209-6084
E-mail: gecon.eec@ufg.br sítio: www.eec.ufg.br
Horário de atendimento ao público externo: das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min
Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ/UFG - PPG-Zootecnia
Área: Zootecnia
Câmpus II (Samambaia) - Av. Esperança, s/n, Câmpus Samambaia - Goiânia/GO - CEP: 74690-900, fone: (62) 3521-1564
e-mail: ppgz.evz@ufg.br sítio: www.evz.ufg.br
horário de atendimento ao público externo: das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00mi
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas - FACE/UFG - PPG-Administração
Área: Administração
Câmpus II (Samambaia) - Av. Esperança, s/n, Câmpus Samambaia - Goiânia/GO - CEP: 74690-900, fone (62) 3521-1390
e-mail:ppgadm.face@ufg.br sítio: www.face.ufg.br
Horário de atendimento ao público externo: das 8h00min às 17h00min
Faculdade de Informação e Comunicação - FIC/UFG - PPG-Comunicação
Área: Comunicação
Campus II - Av. Esperança, s/n, Campus Samambaia - Goiânia/GO - 74690-900, fone: (62) 3521-1335
e-mail: rosana_borges@ufg.br sítio: www.fic.ufg.br
Faculdade de Ciências Sociais - FCS/UFG - PPG-Antropologia Social
Área: Antropologia Social; Performances Culturais; Arte e Cultura Visual
Câmpus II (Samambaia) - Rua Jacarandá - Goiânia/GO - CEP: 74045-155, fone: (62) 3521-1339
e-mail: ppgas.fcs@ufg.br sitio: www.fcs.ufg.br
horário de atendimento ao público externo: das 8h00min às 18h00min
Faculdade de Farmácia - FF/UFG - PPG-Ciências Farmacêuticas
Área: Ciências Farmacêuticas
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Câmpus I (Colemar Natal e Silva) - Rua 240 esquina com a 5.ª Avenida, s/n, Setor Leste Universitário - Goiânia-GO - CEP: 74605-170,fone: (62) 3209-6041, e-mail:
ppgcf.farmacia@ufg.br sítio: www.farmacia.ufg.br

horário de atendimento ao público externo: das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min
Faculdade de Letras - FL/UFG - PPG-Letras e Linguística
Área: Letras e Linguística
Câmpus II (Samambaia) - Alameda Palmeiras, Quadra A, Câmpus Samambaia - Goiânia/GO - CEP: 74690-900, fone: (62) 3521-1160
e-mail: ppgll.letras@ufg.br sítio: www.letras.ufg.br
Faculdade de Odontologia - FO/UFG - PPG-Odontologia
Área: Odontologia
Câmpus I (Colemar Natal e Silva) - Av. Universitária, s/n, Setor Leste Universitário - Goiânia-GO, fone: (62) 3209-6325 ou (62) 3209-6253
e-mail: nadia_costa@ufg.br sítio: www.odonto.ufg.br
horário de atendimento ao público externo: das 8h00min às 18h00min
Instituto de Ciências Biológicas - ICB/UFG - PPG-Ecologia e Evolução
Área: Ecologia e Evolução
Câmpus II (Samambaia) - Av. Esperança, s/n, Câmpus Samambaia - Goiânia/GO - CEP: 74690-900, fone (62) 3521- 1232 ou (62) 3521- 1765
e-mail: diniz@ufg.br sítio: www.icb.ufg.br
horário de atendimento ao público externo: das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min
Instituto de Estudos Socioambientais - IESA/UFG - PPG-Geografia
Área: Geografia
Câmpus II (Samambaia) - Av. Esperança, s/n, Câmpus Samambaia - Goiânia/GO - CEP: 74690-900, fone: (62) 3521-1184
e-mail: posgeo.iesa@ufg.br sítio: www.iesa.ufg.br
Instituto de Matemática e Estatística - IME/UFG - PPG- Matemática
Área: Matemática
Câmpus II (Samambaia) - Av. Esperança, s/n, Campus Samambaia - Goiânia/GO - 74690-900, fone: (62) 3521-1208
e-mail: posgrad.ime@ufg.br sítio: www.ime.ufg.br/
horário de atendimento ao público externo: das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min
Instituto de Física - IF/UFG - PPG-Física
Área: Física
Câmpus II (Samambaia) - Av. Esperança, s/n, Câmpus Samambaia - Goiânia/GO - CEP: 74690-900, fone: (62) 3521-1014
e-mail: lcceleri@ufg.br sítio: www.if.ufg.br
horário de atendimento ao público externo: das 08h00min às 18h00min
Instituto de Informática - INF/UFG - PPG-Ciência da Computação
Área: Ciência da Computação
Câmpus II (Samambaia) - Alameda Palmeiras, quadra D, Câmpus Samambaia - Goiânia/GO - CEP: 74690-900, fone: (62) 3521-1181
e-mail: ppgcc@inf.ufg.br sítio: www.inf.ufg.br
Instituto de Química - IQ/UFG- PPG-Química
Área: Química
Câmpus II (Samambaia) - Av. Esperança, s/n, Bloco IQ-I, Câmpus Samambaia - Goiânia-GO - CEP: 74690-900, fone: (62) 3521-1097 ramal 200
e-mail: ppgq.iq@ufg.br sítio: www.quimica.ufg.br
horário de atendimento ao público externo: das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min
Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PRPG/UFG - PPG-Ciências Ambientais
Área: Ciências Ambientais
Chácaras Califórnia, Goiânia - GO, 74045-155, Fone:(62) 3521-1163
E-mail:fausto@ufg.brsítio: www.prpg.ufg.br

EDWARD MADUREIRA BRASIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS
EXTRATO DE ACIORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACT 46/2021. Processo nº 23422.003773/2021-09 Partes: Universidade Federal da
Integração Latino-Americana - UNILA, CNPJ: 11.806.275/0001-33, Universidade Estadual do
Oeste do Paraná, CNPJ: 78.680.337/0001.88. Resumo do Objeto: Credenciamento do
Professor Dr. Dirceu Basso junto ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Desenvolvimento Rural Sustentável (PPGDRS) - Unioeste - Campus Marechal C. Rondon.
Vigência: 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura. Data da Assinatura: 29/09/2021.
Assinaram: pela UNILA Gleisson Alisson Pereira de Brito - Reitor, pela UNIOESTE Alexandre
Almeida Webber - Reitor.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2021 - UASG 153030 - UNIFEI - MG

Nº Processo: 23088.023514/2021-59.
Dispensa Nº 75/2021. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA.
Contratado: 21.122.489/0001-44 - SCOPI SISTEMAS LTDA. Objeto: Contratação de serviço de
fornecimento de subscrição de software de planejamento estratégico, na modalidade de
contratação de software como serviço (saas), conforme condições e exigências estabelecidas
no termo de referência da dispensa de licitação nº 075/2021..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II. Vigência: 04/10/2021 a 04/01/2023.
Valor Total: R$ 13.479,96. Data de Assinatura: 21/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 01/10/2021).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021 - UASG 153030

Nº Processo: 23088026229202190. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para

complementação da instalação elétrica do CEMPROCAM, Campus Professor José

Rodrigues Seabra - UNIFEI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas

no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/10/2021 das 08h00 às

17h00. Endereço: Av. Bps, Nr. 1303, Pinheirinho - Itajubá/MG ou

https://www.gov.br/compras/edital/153030-5-00061-2021. Entrega das Propostas: a

partir de 04/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:

15/10/2021 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital

disponível no sítio: https://unifei.edu.br/administrativo/compras-e-

contratos/licitacoes/licitacoes-campus-itajuba/.

NADIR PEREIRA DIAS

Pregoeira

(SIASGnet - 30/09/2021) 153030-15249-2021NE800072

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

EDITAL DE 1º DE OUTUBRO DE 2021
PROCESSO SELETIVO Nº 66/2021

A Diretora de Desenvolvimento de Pessoal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Reitor da UNIFEI, por meio da Portaria nº 1.972, de 22/12/2020, publicada no DOU
de 24/12/2020, faz saber que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto, no período estabelecido nos Anexos I e II deste
Edital, de acordo com a Norma do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto da Universidade Federal de Itajubá, Lei nº 8.745/93 e suas alterações, Decretos
nº 7.485/2011 e nº 8.259/2014 e Portaria Interministerial MP/MEC nº 316/2017 e Portaria Interministerial ME/MEC nº 9.359/2021.

A remuneração está fixada com base no valor dos vencimentos da carreira do Magistério Superior, observados o regime de trabalho da vaga pretendida e a titulação comprovada
pelo candidato aprovado no momento da contratação, conforme tabela abaixo:

. Regime de trabalho Denominação Titulação Vencimento Básico Retribuição por Titulação Total

. 40 horas Adjunto Doutorado R$ 3.121,76 R$ 2.620,38 R$ 5.742,14

. Assistente Mestrado R$ 3.121,76 R$ 1.119,29 R$ 4.241,05

. Área: CLIMATOLOGIA E HIDROMETEOROLOGIA

. N° de vagas: 01 (uma) vaga

. Regime de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais

. Duração do contrato: 01 (um) ano

. Taxa de Inscrição: R$ 50,00 (cinquenta) reais

. Titulação Mínima Exigida: GRADUAÇÃO em Ciências Atmosféricas ou Meteorologia ou Física ou Oceanografia ou Matemática e MESTRADO em Meteorologia ou
Física ou Oceanografia ou Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

. Lotação: Instituto de Recursos Naturais - Campus de Itajubá

Cronograma do Processo Seletivo

. At i v i d a d e s Data/horário Local

. Inscrições 05/10/2021 a 14/10/2021 https://sigrh.unifei.edu.br/sigrh/public/home.jsf - Concursos - Concursos
Abertos.

. Informações de acesso à sala virtual para sorteio do tema da prova
didática e orientações para o dia de realização desta prova

A partir de 20/10/2021 https://unifei.edu.br/pessoal/edital-no-66-2021/

. Envio do currículo e dos comprovantes do currículo 28/10/2021- das 7h30 às 8h30 E-mail: recrutamentodocente@unifei.edu.br

. Sorteio do tema da prova didática e da ordem de apresentação desta
prova

28/10/2021- 8h30 Sala virtual

. Envio do plano de aula Das 9h00 do dia 28/10 às 8h30 do dia
29/10/2021

E-mail: recrutamentodocente@unifei.edu.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2021 - UASG 158517

Nº Processo: 23205017407202116 . Objeto: Contratação de fundação de apoio para
gerenciamento administrativo e financeiro do projeto: Formação continuada de professores
da Região Macromissioneira. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º,
Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Impossibilidade de se acomodar a
viabilização da execução do projeto na estrutura permanente da UFFS. Declaração de
Dispensa em 28/09/2021. ROSANGELA FRASSAO BONFANTI. Pró-reitora de Administração e
Infraestrutura. Ratificação em 28/09/2021. MARCELO RECKTENVALD. Reitor da Uffs. Valor
Global: R$ 100.000,00. CNPJ CONTRATADA : 83.476.911/0001-17 FUNDACAODE AMPARO A
PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA.

(SIDEC - 28/09/2021) 158517-26440-2021NE000073

EDITAL Nº 872/GR/UFFS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021
ALTERAÇÃO DO EDITAL Nº 850/GR/UFFS/2021

O Reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), no uso de suas
atribuições legais, torna pública a alteração do Extrato do Edital nº 850/GR / U F FS / 2 0 2 1 ,
publicado no DOU Nº 178, seção 3, página 63, de 20 de setembro de 2021, conforme
segue:

1 Área de conhecimento 01: ENGENHARIA DE SOFTWARE E ÁREAS AFINS.
I - Vagas: 01 (uma)
II - Regime de Trabalho: 40 horas semanais
III - Requisitos:
a) Graduação: Bacharelado na área de Ciência da Computação ou áreas afins

devidamente reconhecidas pelo MEC;
b) Especialização: Em Ciência da Computação ou áreas afins.

MARCELO RECKTENVALD

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços (Lei nº 8.745/93) que celebram a
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS e o(a) professor(a) substituto(a)
LUCIANA DE OLIVEIRA RENNER nº do contrato: 05/DIR-PF/UFFS/2021, Classe A; nível 01;
titulação: especialização; carga horária: 20h; vigência: 17/09/2021 a 24/12/2021. Data de
assinatura: 17/09/2021. OBJETO: prestação de serviços de Professor Substituto da Carreira
de Magistério do Ensino Superior. VALOR: a contratante pagará ao contratado
mensalmente a importância conforme o disposto na Lei 12.772/12.

EDITAL Nº 874, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

Processo Seletivo Especial Para O Curso de Interdisciplinar Em Educação do Campo:
Ciências Sociais e Humanas 2021.2 do Campus Laranjeiras do Sul

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), torna pública a realização
do Processo Seletivo Especial para ingresso em 2019/2, com oferta de 40 vagas, no curso
de Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas - Licenciatura,
Campus Laranjeiras do Sul, visando a atender as especificidades da formação de
professores(as) para atuar em escolas do campo, em consonância com o disposto na LEI Nº
12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012; na LEI Nº 13.409, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016; no
DECRETO Nº 7.352, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2010; no Decreto Nº 7.824, De 11 De Outubro
De 2012; no DECRETO Nº 9.034, DE 20 DE ABRIL DE 2017; na RESOLUÇÃO 6/2012 -
CONSUNI/CGRAD, na RESOLUÇÃO Nº 8/2016 - CONSUNI/CGAE e na RESOLUÇÃO Nº
0 0 5 / CO N S U N I / U F FS / 2 0 1 7 .

1 Para concorrer a uma das vagas oferecidas no Processo Seletivo Especial para
o curso de Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas -
Licenciatura, Campus Laranjeiras do Sul, o(a) candidato(a) deve realizar a inscrição no
período de 30/09/2021 a 19/11/2021 presencialmente, por e-mail ou pelos correios
conforme indicado no edital de abertura de inscrição publicado no site www.uffs.edu.br

1.1 As inscrições pelo correio (via sedex) precisam ter data de postagem até
09/11/2021.

1.2 As informações de endereço, endereço de e-mail e horários para realização
da inscrição presencial e para o envio das inscrições via correio estão disponíveis no edital
de abertura das inscrições, publicado na íntegra no site https://www.uffs.edu.br .

2. É de responsabilidade do candidato a realização da inscrição, apresentação
dos documentos exigidos para a mesma e a veracidade das informações prestadas.

3. O número de vagas por modalidade de inscrição, os critérios de seleção, o
cronograma, a documentação para matrícula, a documentação para comprovação das
ações afirmativas e os respectivos formulários estão disponíveis para acesso na página do
processo seletivo, link de acesso https://www.uffs.edu.br/institucional/pro-
reitorias/graduacao/ingresso/processos-seletivos-especiais/curso-interdisciplinar-em-
educacao-do-campo-ciencias-sociais-e-humanas/processos-seletivos-abertos .

4. O resultado provisório, resultado definitivo e as chamadas para matrícula dos
candidatos classificados serão divulgados no site https://www.uffs.edu.br .

5. As orientações para efetivação da matrícula dos candidatos classificados no
Processo Seletivo para o curso Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências Sociais e
Humanas - Licenciatura, Campus Laranjeiras do Sul serão informados nos respectivos
editais de chamada.

6. Cabe ao interessado observar as informações constantes no edital de
abertura das inscrições, o cronograma e os demais editais, normas complementares e
informações divulgados pela UFFS no site https://www.uffs.edu.br.

7. A UFFS divulgará, sempre que necessário, Editais, Normas Complementares e
Avisos Oficiais sobre o Processo Seletivo Especial para o curso de Interdisciplinar em
Educação do Campo: Sociais e Humanas - Licenciatura, Campus Laranjeiras do Sul, sendo
de responsabilidade do candidato o seu acompanhamento.

MARCELO RECKTENVALD
Reitor

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 153052 - UFGO

Número do Contrato: 529/2020.
Nº Processo: 23070.014389/2020-02.
Pregão. Nº 23/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS. Contratado:
05.926.726/0001-73 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA .
Objeto: Substituição do então representante legal da contratada, constante do contrato nº
529/2020, josé ignacio ponte taboada, portador da cédula de identidade nº rneg320637e,
e CPF nº 709.864.631-83, pelo atual sócio/administrador luis bonilla de toro, espanhol,
engenheiro, solteiro, portador da carteira de identidade estrangeiro - rne nº. G252192-5 e
CPF nº 238.533.508-52, por força da trigésima terceira alteração e consolidação do
contrato social da contratada e demais documentos pertinentes.. Vigência: 30/10/2020 a
29/10/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 273.920,00. Data de Assinatura:
28/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2021).

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Reitor da Universidade Federal de Goiás, usando de suas atribuições
estatutárias e regimentais, tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.739, de
28/03/2019, publicado no D.O.U. de 29/03/2019, na Lei nº 12.772, de 28/12/2012,
alterada pela Lei nº 12.863, de 24/09/2013 e o que consta da Resolução Conjunta

CONSUNI/CEPEC nº 23/2018, homologa e torna público o resultado final do Concurso
Público para o Cargo da Carreira de Magistério Superior, Classe A, Nível 1, em regime
de Dedicação Exclusiva, objeto do Edital de Condições Gerais nº 06/2020, Publicado no
D.O.U. de 20/05/2019 e Edital Específico nº 25/2019, publicado no D.O.U. de
13/12/2019 e retificado no D.O.U em 24/01/2020.

Nº 69 - Área do concurso: Regulação Econômica e Políticas Públicas em
Transporte/Faculdade de Ciências e Tecnologia, exercício: Goiânia. Candidatos
aprovados: 1º - Daniel Gama e Colombo, média: 8,37; 2º - Aline Carvalho de Castro,
média: 7,92. (Processo n° 23070.014639/2019-62)

Em 27 de Setembro de 2021.
EDWARD MADUREIRA BRASIL

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 28, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Condições Gerais para realização de Processo Seletivo Simplificado para
preenchimento de vaga(s) de Professor Visitante

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando de suas atribuições
estatutárias e regimentais, torna público aos interessados que estarão abertas as inscrições
para a seleção de PROFESSOR VISITANTE de Ensino Superior, nos termos da Lei nº. 8.745
de 09/12/1993 e suas alterações, regulamentado pela Lei nº. 9.849 de 26/12/1999; Lei nº.
10.667 de 14/05/2003; Orientação Normativa SRH/MP nº 5, de 28/10/2009; Lei nº. 12.425
de 17/06/2011; Portaria nº. 1.749 de 16/12/2011; Resolução CCEP n.º 373 de 02/03/1994;
Portaria Interministerial nº. 208, de 05 de junho de 2014; Ofício Circular nº 818/2016-MP;
Instrução Normativa nº 01/ME de 27/08/2019; Decreto nº. 9.739, de 28 de março de 2019;
Lei n.º 8.112, de 11/12/1990; Decreto n.º 7.485, de 18/05/2011; Lei n.º 12.772, de
28/12/2012 e suas alterações; Decreto n.º 8.259, de 29/05/2014; Decreto n.º 8.727, de
28/04/2016; Portaria n.º 316, de 09/10/2017; Portaria SGP/MP n.º 4, de 06/04/2018;
Decreto n.º 9.508, de 24/09/2018; Instrução Normativa n.º 2, de 27/08/2019; Decreto nº.
8.259/14; Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999; Lei n.º 12.990, de 09/06/2014; Lei nº 13.656,
de 30/04/2018; Lei nº 9.784, de 29/01/1999; Decreto nº 6.593, de 02/10/2008; Decreto nº
6.135, de 26/06/2007; Lei nº. 7.596 de 10/4/1987; Decreto nº. 94.664 de 23/7/1987; Lei
nº 11.784, 22/09/2008; e a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.

1.DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1. Este edital estabelece as normas gerais para realização de processo seletivo

simplificado, para o preenchimento de vaga(s) de Professor Visitante para exercício de suas
atividades na Universidade Federal de Goiás (UFG).

1.2. Este edital estará disponível no sítio da UFG - SISCONCURSO
( h t t p s : / / s i s t e m a s . u f g . b r / CO N C U R S O S _ W E B / ) .

1.3. O número de vagas, o local de atuação, área do concurso, formação exigida
para o cargo, o período de inscrições, remuneração e unidade/órgão responsável pelo
processo serão definidos em edital específico, a ser publicado posteriormente no Diário
Oficial da União e no sítio da UFG - SISCONCURSO
( h t t p s : / / s i s t e m a s . u f g . b r / CO N C U R S O S _ W E B / ) .

1.4. As normas complementares do concurso, que farão parte integrante deste
edital e do edital específico para todos os fins de direito, encontrar-se-ão disponíveis no
sítio da UFG - SISCONCURSO (https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/) até a data do
início das inscrições.

1.5. Caberá impugnação ao edital do processo seletivo endereçada à Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas (PROPESSOAS/UFG), durante o prazo de 03 (três) dias úteis
contados da publicação deste no Diário Oficial da União.

1.5.1. O documento de impugnação, devidamente fundamentado, deverá ser
assinado, digitalizado pelo candidato e enviado para o endereço eletrônico:
dpm.propessoas@ufg.br.

1.5.2. A resposta à impugnação será exclusivamente por meio eletrônico ao
requerente no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados do término do prazo
recursal.

1.6. A contratação de Professor(a) Visitante tem por objetivo preencher vagas,
em caráter temporário, que possam:

1.6.1. Atuar nas Unidades Acadêmicas e Órgãos, no fortalecimento,
aperfeiçoamento qualitativo, desenvolvimento de parcerias e internacionalização dos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado).

1.6.2. Participar de projetos estratégicos de desenvolvimento institucional,
intercâmbio científico, tecnológico e inovação, em conformidade com a legislação em vigor
e o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFG.

1.6.3. Contribuir para o aprimoramento de atividades de ensino, pesquisa e
extensão, bem como para a execução de programas de capacitação docente, em
consonância com o planejamento estratégico do PPG ao qual estará vinculado.

1.7. O contratado será admitido de acordo com a qualificação e titulação do
profissional como:

1.7.1. C (Adjunto) - se atender os requisitos de qualificação e experiência
equivalente ao de Bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nível 2, no Comitê de Avaliação do CNPq pelo
qual será avaliado (http://resultado.cnpq.br/2196407995566526);

1.7.2. D (Associado) - se atender os requisitos de qualificação e experiência
equivalente ao de Bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, níveis 1C e 1D no Comitê de Avaliação do CNPq
pelo qual será avaliado (http://resultado.cnpq.br/2196407995566526);

1.7.3. E (Titular) - se atender os requisitos de qualificação e experiência
equivalente ao de Bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, níveis 1A e 1B no Comitê de Avaliação do CNPq
pelo qual será avaliado (http://resultado.cnpq.br/2196407995566526);

1.7.4. A análise para o enquadramento a que se refere o item 1.7 será realizada
pela Comissão de Homologação de inscrições, nomeada pela Direção da Unidade
Acadêmica ou Chefia do Órgão, conforme a vinculação do Programa de Pós-Graduação.

1.8. O prazo de validade da Seleção Simplificada será de um ano, contado a
partir da data da publicação do Edital de Resultado Final, podendo ser prorrogado, uma
única vez, por igual período a critério da Administração.

2. DO CARGO
2.1. O período de contratação é de 12 meses, podendo ser prorrogado, para

brasileiros, por mais 12 meses, e, para estrangeiros, por mais 36 meses, a depender da
avaliação de desempenho a ser realizada pela Unidade Acadêmica ou Órgão/Programa de
Pós-Graduação ao qual o professor estiver vinculado.

2.2. O Regime de trabalho será de 40 horas semanais com Dedicação
Exclusiva.

2.3. A jornada de trabalho deverá ser distribuída no período diurno e noturno,
conforme as necessidades institucionais e o interesse público.

2.3.1. A Unidade Acadêmica ou Órgão/Programa de Pós-Graduação responsável
pelo processo seletivo definirá os turnos de atividades dos docentes na UFG e esta
definição poderá ser alterada a qualquer momento, em que vigorar o vínculo entre o
candidato contratado e a UFG.

2.4. A renovação/prorrogação do contrato está condicionada a análise das
atividades desenvolvidas e aprovação de novo plano de trabalho, pela Coordenadoria de
Pós-Graduação ao qual o pesquisador estiver inserido, pelo Conselho Diretor da Unidade
Acadêmica ou Órgão onde o Programa de Pós-Graduação está vinculado, ao interesse
institucional e à disponibilidade orçamentária.

3. DOS REQUISITOS EXIGIDOS
3.1. Ser portador do título de doutor há, no mínimo, 2 (dois) anos.
3.2. Ter atuação em linha de pesquisa de interesse do Programa de Pós-

Graduação ao qual pretende se vincular.
3.3. Atender ao perfil de pesquisador produtividade do CNPq nível 2 ou

superior, na área de atuação pretendida.
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O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando de suas atribuições
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3.4. Ter plano de trabalho aderente à proposta do PPG contemplado no Edital
PROPESSOAS/PRPG 02/2021.

3.4.1. Informações sobre as propostas dos PPG contemplados no Edital
PRPG/PROPESSOAS 02/2021 estão disponíveis nos sítios dos respectivos PPG, que podem
ser obtidos no portal da PRPG em https://prpg.ufg.br/p/34982-programas-de-mestrado-e-
doutorado-da-ufg.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição será realizada exclusivamente pelo endereço eletrônico da UFG

- SISCONCURSO (https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/).
4.2. Para efeito de inscrição e participação no certame, serão considerados

documentos de identificação: a) carteira expedida por Secretaria de Segurança Pública, por
Comando Militar, por Instituto de Identificação, por Corpo de Bombeiros Militares e por
órgão fiscalizador (ordem, conselho etc.); b) passaporte; c) certificado de Reservista; d)
carteiras funcionais do Ministério Público; e) carteiras funcionais expedidas por órgão
público que, por Lei Federal, valham como identidade; f) carteira de Trabalho e Previdência
Social; g) carteira Nacional de Habilitação, contendo foto.

4.3. No ato da inscrição, além do preenchimento da ficha no SISCONCURSO
(https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/),o(a) candidato(a) deverá enviar para o e-mail
constante no edital específico a documentação exigida, conforme abaixo:

4.3.1. Cópia do documento de identificação com foto nos termos da legislação
vigente no país de origem.

4.3.2 Requerimento de Inscrição e Termo de Compromisso, conforme modelo
no ANEXO I deste Edital.

4.3.3. Cópia do diploma de Doutor ou equivalente nos termos da legislação
vigente.

4.3.4. Curriculum Lattes (disponível em https://lattes.cnpq.br/) atualizado na
base do CNPq, em português, inglês ou espanhol, devidamente comprovado, referente às
atividades desenvolvidas de janeiro de 2017 a setembro de 2021, demonstrando atuação
na área do programa de pós-graduação no qual pretende atuar.

4.3.5. Memorial descritivo e plano de trabalho do candidato, redigido em
português, inglês ou espanhol, limite máximo de 20 páginas (apenas frente), fonte Times
New Roman 12, espaço 1,5, margens direita, esquerda, superior e inferior 2,5 cm, que
evidencie a trajetória e atuação profissional no ensino, pesquisa e extensão e o plano de
trabalho na Área do Concurso pleiteada, e em conformidade com o Plano de trabalho
descrito na Proposta do respectivo PPG, aprovada no Edital PRPG/PROPESSOAS 02/2021.

4.4. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação disponibilizará até a data do início das
inscrições, no sítioda UFG - SISCONCURSO, edital específico e as normas complementares,
parte integrante do presente Edital, contendo o cronograma do Processo Seletivo.

4.5. A UFG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada
por motivos de ordem técnica, falhas na comunicação, congestionamento de linhas de
comunicação ou outros fatores de ordem técnica, alheios à UFG, que venham impossibilitar
a transferência dos dados ou por falhas de impressão da ficha de inscrição.

4.6. É de inteira responsabilidade do candidato ficar informado da regularidade
de sua inscrição via internet - SISCONCURSO (https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/).

4.7. De acordo com o Decreto n.º 8.727, de 28/04/2016, o candidato travesti
ou transexual (pessoa que se identifica e quer ser reconhecida socialmente em
consonância com sua identidade de gênero) que desejar atendimento pelo nome social na
divulgação dos resultados, homologação e eventual nomeação, poderá solicitar a inclusão
e uso do nome social em sua inscrição on-line.

4.8. A inclusão de nome social poderá ser efetuada até a data prevista para o
encerramento do período de inscrição, conforme consta no edital específico.

4.9. A UFG reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que
atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento declarado.

4.10. Nas publicações no Diário Oficial da União e nas listas de publicações no
site da UFG o nome social será acompanhado do nome civil, que será utilizado para fins
administrativos internos.

4.11. Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social além do
procedimento citado no subitem 4.8. deste Edital.

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1. A homologação das inscrições será realizada pela Unidade Acadêmica ou

Órgão, por uma Comissão, designada pelo Diretor da Unidade Acadêmica ou Chefe do
Órgão, tendo em sua composição preferencialmente três pessoas sendo uma delas bolsista
produtividade na área do processo seletivo.

5.2. A homologação se fundamentará nos aspectos:
5.2.1 Atendimento aos requisitos do edital, conforme o item 3.
5.2.2 Atendimento à documentação exigida, conforme o item 4.3,
5.3. A Comissão de Homologação registrará sua análise de modo

consubstanciado, em formulário próprio (Anexo II)
5.4. A relação das inscrições homologadas será publicada no sítio eletrônico do

SISCONCURSO (disponível em https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/).
5.5. Em caso de indeferimento de inscrição, o candidato poderá interpor

recurso no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de publicação das
inscrições homologadas.

5.6. O recurso de que trata o item anterior será apreciado e julgado pela
Unidade Acadêmica ou Órgão, no prazo máximo de dois (02) dias úteis após a sua
interposição, devendo a decisão ser publicada no sítio da UFG - SISCONCURSO.

5.7. Para interposição de recurso deve ser utilizado formulário conforme
modelo no ANEXO III, endereçado à Unidade Acadêmica ou Órgão pelo e-mail que consta
no edital específico, indicando no Assunto: RECURSO_HOMOLOGAÇÃO DA
INSCRIÇÃO_PROFESSOR VISITANTE [nome do candidato].

5.8. Recursos extemporâneos serão indeferidos preliminarmente.
6.DAS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram no art.

2º da Lei Federal nº 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº
3.298/1999.

6.2. Serão reservadas às pessoas com deficiência no mínimo o percentual de
cinco por cento (5%) e no máximo, 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas em edital
específico, em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso VIII, da Constituição da
República Federativa do Brasil, na forma do parágrafo 2.º do artigo 5.º da Lei Federal nº
8.112, de 11/12/1990, Lei nº 13.146/2015, Decreto n.º 3.298/99 Decreto nº 9.508, de
2018) e suas alterações.

6.2.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.2. resulte em
número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente,
desde que não ultrapasse 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas, nos termos do
parágrafo 2.º, do artigo 5.º, da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990.

6.2.1.1 O percentual de reserva de que trata o subitem 6.2. será observado na
hipótese de aproveitamento de vaga remanescente e na formação de cadastro reserva,
conforme Decreto n° 9.508, de 24 de setembro de 2018.

6.2.2. Para efeito do que trata o Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999, e suas
alterações, havendo reserva de vaga para pessoas com deficiência no edital específico, a
mesma será identificada pela legenda"(1)".

6.3. Antes de efetuar a inscrição ao processo seletivo, a pessoa com deficiência
deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no
cargo para o qual pretende concorrer, de acordo com o edital específico do respectivo
processo seletivo, bem como as atribuições relativas à docência.

6.4. Para concorrer à vaga, o candidato deverá informar o tipo de deficiência de
que é portador no ato de preenchimento da ficha de inscrição.

6.5. O candidato inscrito como pessoa com deficiência ao optar por se inscrever
para concorrer à vaga reservada para negro, conforme prevê o item 6.2 do presente edital,
continuará participando nessa categoria.

6.6. O candidato que se declarar com deficiência, resguardadas as condições
especiais previstas no Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999, Decreto n° 9.508/2018 e suas
alterações, concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se
refere à homologação de sua inscrição, ao conteúdo das provas do concurso, à avaliação,
aos critérios de aprovação, à nota mínima exigida, ao local, ao horário e às datas de
realização das provas e exigências feitas para os demais candidatos.

6.7. O candidato que se declarar com deficiência deverá indicar na sua ficha de
inscrição esta condição e informar se necessita de condições especiais, inclusive tempo
adicional, para fazer as provas, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1.º e 2.º, do
Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999, e suas alterações, excluindo-se o atendimento
domiciliar.

6.8. Para atendimento das condições especiais, o candidato, além de atender o
item 6.7, deverá indicar à Unidade/Órgão responsável pelo processo seletivo estas
condições através do endereço constante no edital específico do processo seletivo.

6.9. O candidato que, em razão da deficiência, necessitar de tempo adicional
para fazer as provas deverá entregar, durante a Instalação do processo seletivo, a
justificativa acompanhada do parecer do médico especialista da área de sua deficiência.

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

6.11. O período para realização desta perícia médica é de 05 (cinco) dias, a
partir da divulgação do resultado preliminar pela Unidade Acadêmica ou Órgão.

6.12. O candidato deverá levar para a perícia o laudo médico original a que se
refere o subitem 6.14, emitido por médico especialista comprovando a sua deficiência.

6.13. O laudo médico terá validade somente para este processo seletivo e não
será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo.

6.14. O laudo médico deverá ser emitido em formulário impresso, obedecendo
às seguintes exigências:

6.14.1. Constar o nome e o número do documento de identificação do
candidato, o nome, número do registro no Conselho Regional de Medicina - CRM - e
assinatura do médico responsável pela emissão do laudo.

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

6.14.3. Constar, quando for o caso, a necessidade de uso de próteses ou
adaptações.

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

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

6.15. A não observância aos dispositivos legais, assim como a reprovação na
perícia ou o não comparecimento à perícia, acarretará a perda do direito à vaga reservada
ao candidato com deficiência.

6.16. No caso do candidato não ser considerado com deficiência pela equipe do
SIASS, de acordo com a legislação, ele passará a ser concorrente às vagas regulares a não
ser que tenha usufruído o direito do tempo adicional, de acordo com os subitens 6.7, 6.8
e 6.9 para realização da prova, e nesse caso será eliminado do concurso.

6.17. Demais documentos poderão ser exigidos para o concurso no ato da
seleção, para a comprovação de sua situação como pessoa com deficiência.

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

6.19. Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga
reservada, esta será preenchida pelo próximo candidato com deficiência classificado.

6.20. Na hipótese de não haver candidatos com deficiência aprovados em
número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes
serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos
aprovados, observada a ordem geral de classificação.

6.21. O candidato com deficiência, aprovado dentro do número de vagas
oferecidas à ampla concorrência, não preencherá vaga reservada aos candidatos com
deficiência ou vaga reservada para candidatos negros, caso seja optante pelas duas
categorias de participação.

6.22. O candidato que se declarar pessoa com deficiência, se aprovado no
processo seletivo, figurará em lista específica e também na listagem de classificação geral
dos candidatos ao cargo/área de sua opção.

6.22.1. O candidato que não for considerado pessoa com deficiência pela
equipe do SIASS, nos termos do Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999, e suas alterações,
passará a figurar apenas na listagem de classificação geral.

6.23. Quando houver candidato com deficiência aprovado, o resultado final será
divulgado pela Unidade Acadêmica ou Órgão pelo processo seletivo no sítio da UFG -
SISCONCURSO (https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/), após laudo médico pericial
emitido pelo SIASS da UFG.

7. DAS VAGAS DESTINADAS PARA CANDIDATOS NEGROS
7.1. Serão reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas

disponibilizadas em edital específico, em cumprimento à Lei n.º 12.990, de 09/06/2014.
7.1.1. Conforme o parágrafo 2.º do artigo 1.º da Lei n.º 12.990/2014, caso a

aplicação do percentual de que trata o subitem 7.1. do edital específico resulte em número
fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de
fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).

7.1.2. Para efeito do que trata a Lei n.º 12.990, de 09/06/2014, nos termos do
parágrafo 1.º, do artigo 1.º, a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de
vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 03 (três) por edital
específico.

7.1.3. Havendo reserva de vaga para candidatos que se autodeclararem negros
no edital específico, a mesma será identificada pela legenda "(2)".

7.2. Para concorrer à vaga, o candidato deverá no ato da inscrição se
autodeclarar preto ou pardo, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE observado o disposto no artigo 2.º da
Portaria Normativa n.º 4, de 06/10/2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

7.3. Em atendimento à Recomendação n.º 21, de 03/04/2018, do Ministério
Público Federal, nas vagas reservadas simultaneamente para pessoas com deficiência e
candidatos negros destacadas no edital específico, os candidatos negros poderão optar por
concorrer às vagas em ambas as categorias, se atenderem a essa condição.

7.3.1. O candidato negro que optar também por concorrer como pessoa com
deficiência, deverá observar os procedimentos do item 6 do presente edital.

7.4. Até o final do período de inscrição do processo seletivo, será facultado ao
candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas.

7.5. O candidato inscrito como negro participará deste processo seletivo em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo, à
avaliação, aos critérios de aprovação, à nota mínima exigida, ao local, ao horário e à data
de realização das provas.

7.6. O candidato que não optar pela reserva de vagas, independentemente de
ser negro, ficará submetido às regras gerais deste edital e do edital específico.

8. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À
AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS

8.1. Os candidatos inscritos para as vagas reservadas a negros (pretos e pardos)
e aprovados serão convocados para entrevista em até 03 (três) dias úteis a partir da
divulgação do resultado preliminar pela Unidade Acadêmica ou Órgão responsável pelo
certame, com a finalidade de atestar o enquadramento na condição de pessoa preta ou
parda, conforme previsto na Lei n.º 12.990, de 09/06/2014, e Artigo 9.º da Portaria
Normativa n.º 4, de 06/10/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão/Secretaria de Gestão de Pessoas.

8.2. É de inteira responsabilidade do candidato, manter-se informado acerca do
dia, horário e local da entrevista, a serem estabelecidos pela Unidade Acadêmica ou Órgão
responsável pelo concurso.

8.3. Os candidatos de que trata o subitem 8.1 serão entrevistados por uma
comissão de heteroidentificação designada pelo Reitor da UFG, composta por cinco
servidores públicos, docentes ou técnicos administrativos.
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8.4. Para ter acesso ao local da entrevista, o candidato deverá apresentar o
documento de identidade original e a autodeclaração, ANEXO IV.

8.5. O candidato deverá comparecer ao local da entrevista com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos.

8.6. Em nenhuma hipótese será permitida a entrada de candidatos fora do
horário determinado no local da entrevista.

8.7. Não serão realizadas entrevistas fora dos locais, dias ou horários
estabelecidos pela unidade/órgão responsável pelo processo seletivo.

8.8. O procedimento de heteroidentificação será filmado e sua gravação será
utilizada na análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos.

8.9. O candidato que recusar a realização da filmagem do procedimento para
fins de heteroidentificação será eliminado do processo seletivo.

8.10. A avaliação da comissão de heteroidentificação considerará os seguintes
aspectos:

8.10.1. Informação prestada no ato da inscrição quanto à condição de pessoa
preta ou parda.

8.10.2. Autodeclaração deverá ser assinada pelo candidato na presença da
comissão de heteroidentificação no momento da entrevista de confirmação da
autodeclaração como negro (ANEXO IV), ratificando sua condição de pessoa preta ou
parda, indicada no ato da inscrição.

8.11. Quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e artigo 9.º da Portaria Normativa n.º 4, de 06/10/2018, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Secretaria de Gestão de
Pessoas.

8.12. A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de
veracidade.

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

8.13.1. Não cumprir o requisito indicado no subitem 7.2.
8.13.2. Negar-se a fornecer as informações solicitadas para a confirmação da

autodeclaração feita.
8.13.3 Houver deliberação pela maioria dos membros da comissão de

heteroidentificação de que ele não atende ao quesito cor ou raça utilizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e artigo 9.º da Portaria Normativa n.º
4, de 06/10/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Secretaria de
Gestão de Pessoas.

8.14. O não comparecimento do candidato ao procedimento de
heteroidentificação como negro (preto ou pardo), bem como o entendimento da Comissão
de que o mesmo não se enquadra na definição legal, acarretará para ele a perda do direito
às vagas reservadas aos candidatos negros e a consequente eliminação do processo
seletivo, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência
e independentemente de alegação de boa-fé.

8.15. A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não
enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o
procedimento de heteroidentificação.

8.16. Serão divulgados o resultado preliminar e final das entrevistas no sítio da
UFG - SISCONCURSO (https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/).

8.17. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será
eliminado do processo seletivo e, se houver sido contratado, ficará sujeito à rescisão do
contrato, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório
e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, na forma da lei.

8.18. O candidato autodeclarado preto ou pardo que for aprovado dentro do
número de vagas oferecido à ampla concorrência ou a pessoas com deficiência, caso esteja
inscrito nessa opção de participação concomitantemente, não preencherá vaga reservada
aos candidatos negros.

8.19. Em caso de desistência de candidato aprovado em vaga reservada a
negro, a vaga será preenchida pelo próximo candidato negro na ordem de classificação
para a vaga reservada.

8.20. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número
suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão
revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos
aprovados, observada a ordem geral de classificação por cargo/área.

8.21. O candidato autodeclarado preto ou pardo, se aprovado no processo
seletivo, figurará em lista específica e também na listagem de classificação geral dos
candidatos ao cargo/área de sua opção.

8.22. Quando houver candidato autodeclarado preto ou pardo aprovado, o
resultado final será divulgado pela unidade/órgão responsável pelo processo seletivo no
sítio da UFG - SISCONCURSO (https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/), após o resultado
final das entrevistas.

8.23. Por ocasião da contratação, o candidato deverá entregar assinado o
formulário de autodeclaração (ANEXO IV).

8.24. O candidato que não for enquadrado na condição alegada poderá
impetrar recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da divulgação do
resultado preliminar das entrevistas junto à comissão recursal que será composta por três
integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, conforme Portaria
Normativa n.º 4, de 06/10/2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

8.25. O requerimento deverá ser dirigido à Comissão Recursal e enviado à
Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF), aos cuidados da Comissão de
Heteroidentificação, por meio do endereço eletrônico acoesafirmativas@ufg.br.

8.26. Os recursos porventura interpostos deverão ser julgados pela comissão a
que se refere o subitem 8.24 em até 05 (cinco) dias após o término do prazo recursal.

8.27. Das decisões da comissão recursal não caberá recurso.
8.28 O resultado das solicitações de recurso será divulgado no sítio da UFG -

SISCONCURSO (https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/).
9. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
9.1 A composição da Comissão de Seleção deverá ser divulgada no sítio da UFG

- SISCONCURSO (https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/), após a homologação das
inscrições.

9.2. As Comissões de Seleção serão formadas por 3 (três) membros titulares e
2 (dois) suplentes, constituídas por professores dos PPG contemplados no Edital
PRPG/PROPESSOAS 02/2021.

9.2.1. Em caso de impedimento dos professores dos PPG, excepcionalmente
podem ser indicados para a Comissão de Seleção professores externos ao Programa.

9.2.2. As Comissões de Seleção serão designadas por meio de portaria da
Diretoria da Unidade Acadêmica ou Chefia do Órgão.

9.3. Os nomes dos integrantes da Comissão de Seleção serão divulgados
conforme o cronograma do edital específico.

9.4. Será considerado impedido o membro da Comissão de Seleção que, em
relação aos candidatos inscritos e com as inscrições homologadas, tenham os seguintes
parentescos ou qualquer tipo de relações a seguir:

9.4.1. Cônjuges, companheiros ou parentes do candidato até terceiro grau, em
linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins.

9.4.2. Contato prévio com o candidato, na condição de orientador de mestrado
e/ou de doutorado, de preceptor, ou de coautor em produção científica nos últimos 05
(cinco) anos, independente de vínculo ou parentesco.

9.5. Os candidatos com as inscrições homologadas poderão interpor recurso
aos integrantes da Comissão de Seleção mediante petição devidamente fundamentada e
instruída com provas pertinentes, destinada à respectiva Coordenação do Programa de
Pós-Graduação, pelo e-mail informado no edital específico, apontando uma ou mais
restrições estabelecidas nos Artigos 18 e 20 da Lei Nº. 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

9.5.1. A interposição de recurso deve ser realizada por meio de formulário
padronizado, constante no ANEXO III deste edital e enviada eletronicamente por meio do
endereço eletrônico da Unidade Acadêmica ou Órgão responsável pelo processo seletivo
informado no edital específico.

9.5.2. O Conselho Diretor da Unidade Acadêmica ou Chefe do Órgão
responsável do PPG decidirá a alegação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, de cuja decisão
caberá recurso em um prazo de 02 (dois) dias úteis, sem efeito suspensivo, para o Reitor,
como última instância administrativa.

10. DA SELEÇÃO
10.1. Provas:
10.1.1. Serão realizadas Prova de títulos e Defesa de Memorial Descritivo

contendo Plano de Trabalho do candidato.
10.1.2. A prova de títulos é classificatória e será realizada mediante análise do

Currículo Lattes devidamente comprovado, conforme os itens e critérios definidos nas
normas complementares. Será atribuída pela Comissão de Seleção nota de 0-10 ao
candidato nesta prova, com base na conversão de pontos estabelecida na referida norma
complementar.

10.1.3. A Defesa do Memorial Descritivo contendo o Plano de Trabalho é
eliminatória e será realizada com base nos respectivos documentos enviados no ato da
inscrição e apresentação oral, bem como arguição.

10.1.3.1 A apresentação e defesa oral do Memorial Descritivo e Plano de
Trabalho será realizada de forma integrada, em português, inglês ou espanhol, perante a
Comissão de Seleção, por videoconferência, em atividade síncrona e aberta ao público,
dentro da capacidade da plataforma digital a ser definida pela Comissão de Seleção e
comunicada aos candidatos por e-mail com antecedência mínima de 48 horas e indicada
no sítio do PPG com antecedência de 24 horas. Cada candidato terá de 20 a 30 minutos
para apresentar o Memorial Descritivo contendo o Plano de Trabalho, e a seguir, a
Comissão de Seleção terá até 60 minutos para arguição do candidato.

10.1.3.2 A nota da Defesa do memorial descritivo contendo o Plano de
Trabalho será atribuída pela Comissão de Seleção, de forma individual, conforme os
seguintes critérios e pontuação: adesão da área de atuação do candidato com a área do
PPG onde pretende atuar (0-2,00); inserção internacional do candidato (0-3,00); adesão do
plano de trabalho apresentado pelo candidato com a proposta contemplada no Ed i t a l
PROPESSOAS/PRPG 02/2021 (0-2,00); contribuição efetiva da trajetória do candidato para
o avanço do conhecimento na área do concurso (0-1,00); compatibilidade entre o perfil do
candidato e aquele definido na proposta do PPG contemplada no Edital PROPESS OA S / P R P G
02/2021 (0-2,00).

10.1.3.3 Cada integrante da Comissão de Seleção preencherá um formulário
próprio para o registro de sua avaliação (ANEXO V).

10.1.3.4 A nota atribuída a cada candidato nesta etapa, em uma escala de
0(zero) a 10(dez), será o resultado da média aritmética simples das notas atribuídas pelos
membros da Comissão de Seleção. Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a
7,00 (sete).

10.1.3.5 Providências quanto à qualidade da rede e acesso a internet e
computador para a prova são de responsabilidade do candidato. Em caso de interrupção
na conexão do candidato, a Comissão de Seleção permanecerá constituída por até 15
minutos, aguardando o retorno do mesmo. Caso não seja restabelecida a conexão, a
Comissão de Seleção finalizará a avaliação da Defesa, com os elementos disponíveis. Em
caso de interrupção da conexão de um ou mais membros da Comissão de seleção, a prova
é suspensa, e poderá ser retomada em até 30 minutos. Em caso de impossibilidade de
retorno dentro desse prazo, será definida nova data da prova, por meio de comunicado ao
candidato, com antecedência mínima de 24 horas.

10.2. A nota final do candidato será calculada por meio da média aritmética
simples da nota da Prova de Títulos e a nota de Defesa do memorial descritivo contendo
o plano de trabalho.

10.3. Todas as notas serão apresentadas com duas casas decimais.
10.4. Em caso de empate dos candidatos considerar-se-á, na classificação, a

maior nota de currículo. Caso o empate persista, será considerado o maior tempo de
titulação doutoral.

11. DO RESULTADO
11.1. Será divulgado no sítio eletrônico do SISCONCURSO

(https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/) o resultado preliminar, e as notas das provas
obtidas pelos candidatos.

11.2. Poderá ser interposto recurso aos resultados das provas e resultado
preliminar do processo seletivo em um período de até 2 dias úteis após a publicação do
resultado, conforme o cronograma mencionado anteriormente.

11.3. O resultado preliminar deverá ser homologado pelo Conselho Diretor da
Unidade Acadêmica ou do órgão ao qual o Programa de Pós-Graduação está vinculado.

11.4. O Diretor da Unidade Acadêmica ou do Órgão ao qual o Programa de Pós-
Graduação está vinculado deverá encaminhar despacho à PRPG via SEI, informando o
resultado, até a data limite estipulada no cronograma do edital específico.

11.5. O resultado final será divulgado no sítio eletrônico do SISCONCURSO
conforme cronograma estabelecido no edital específico.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Os trabalhos da Comissão de Seleção deverão ser registrados em ata,

redigida, pela respectiva Secretaria do Programa de Pós-Graduação, e na ausência desta,
pela Secretaria da Unidade Acadêmica ou Órgão de vinculação do Programa de Pós-
Graduação.

12.2. São de responsabilidade do Professor Visitante com residência no
exterior, as providências necessárias para a obtenção do visto de entrada no Brasil, na
categoria correspondente às atividades que irá desenvolver, com validade compatível com
o período de permanência no país, prevendo inclusive a possibilidade de prorrogação do
contrato, de acordo com a legislação vigente e toda documentação pertinente à
contratação.

12.3. No caso do Professor Visitante brasileiro, cujo título de doutorado tenha
sido obtido no exterior, a comprovação da titulação exigida no presente edital obedecerá
ao disposto na legislação no país.

12.4. O Professor Visitante não poderá receber atribuições, funções ou
encargos não previstos no respectivo contrato; ser nomeado ou designado, ainda que a
título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança; e não poderá ter direito a voto nas instâncias deliberativas.

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

12.6. Não será contratado candidato que exercer outra atividade remunerada,
pública ou privada no momento da contratação referente a este Edital, devendo
permanecer nesta condição no período de duração do contrato.

12.7. A lista de documentos a serem apresentados no momento da contratação
e a relação de exames médicos obrigatórios para o cargo estão disponíveis no sítio do
https://propessoas.ufg.br/p/30911-lista-de-documentos-para-admissao-de-professores-
tecnicos-temporarios-e-visitantes) - menu "Documentos para Admissão".

12.8. O candidato convocado terá o prazo de 15 (quinze) dias a partir da
convocação, divulgada no sítio da PROPESSOAS (https://propessoas.ufg.br/p/28174-
convocacoes-para-admissao), para apresentar os documentos, conforme item 12.7.

12.9. Esgotado o prazo especificado no item 12.8. o candidato que não
apresentar a documentação será considerado desistente e será convocado o próximo
candidato classificado para a Área do concurso, de acordo com a vaga definida no presente
Ed i t a l .

12.10. O candidato aprovado será contratado nos termos da Lei nº 8.745/93
com denominação e titulação definidas no edital, em consonância com o perfil
estabelecido no item 1.8, e perceberá remuneração composta de vencimento básico,
retribuição por titulação e auxílio alimentação, conforme os valores estabelecidos na lei,
vedando-se qualquer alteração posterior da titulação.

12.11. O Anexo I a V, parte integrante deste edital, serão publicados somente
no sítio da plataforma - SISCONCURSO (disponível em
https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/), e após publicação do edital no Diário Oficial
da União.

12.12. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

PROF. EDWARD MADUREIRA BRASIL


