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7.2. A entrega da ficha de inscrição, devidamente preen-
chida, bem como a cópia da documentação exigida será no período de
05/11/2015 a 18/11/2015, no horário das 08h00 às 17h00, no seguinte
local: Av. Gen. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000 - Campus
Universitário Senador Artur Virgílio Filho/Av. Prof. Hamilton Botelho
Mourão - Departamento de Programas Acadêmicos (DPA)/Pró-Rei-
toria de Ensino de Graduação.

8. DA DOCUMENTAÇÃO DO CANDIDATO
8.1. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar:
Ficha de inscrição preenchida;
Carteira de Identidade e CPF (original e cópia);
Currículo Vitae ou Lattes (atualizado);
comprovante de situação cadastral no CPF obtido no en-

dereço http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATC-
TA / c p f / C o n s u l t a P u b l i c a . a s p ;

comprovante de obrigações eleitorais e serviço militar (ori-
ginal e cópia);

Diploma de Curso Superior na respectiva área (original e
cópia);

01 (uma) foto 3x4 (de frente e recente);
comprovante de residência (original e cópia);
comprovante dos dados bancários (conta corrente individual,

não sendo aceita conta poupança ou conjunta);
8.2. Serão aceitas inscrições de professores com formação

em áreas afins, desde que estejam atuando nas áreas do PI-
BID2014/UFAM. Poderão também concorrer os pedagogos das es-
colas atendidas pelo Programa.

9. DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESUL-
TA D O

10.1. A classificação do candidato se dará a partir da análise
das condições estabelecidas neste Edital e o resultado contendo a lista
dos bolsistas aprovados será divulgado no dia 30/11/2015 no en-
dereço eletrônico www.proeg.ufam.edu.br.

10. DO CANCELAMENTO
11.1. A bolsa poderá ser cancelada automaticamente:
ao término da vigência do convênio;
a pedido do bolsista supervisor;
mediante constatação de falsidade de documentos apresen-

tados ou de informações;
descumprimento das atividades previstas para o bolsista no

P r o g r a m a - P I B I D - U FA M .
11.2. As bolsas canceladas serão redistribuídas aos bolsistas

supervisores não contemplados, de acordo com a ordem de clas-
sificação na sua área de conhecimento.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A inscrição do candidato implicará conhecimento das

presentes instruções e aceitação tácita das condições do Processo
Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital, nas Ins-
truções contidas no Projeto Institucional e Subprojetos de área, no
Convênio firmado com a SEDUC e Princípios Gerais do Programa
PIBID-UFAM que se constituem partes integrantes deste Edital, dos
quais não poderá alegar desconhecimento.

12.2. A aprovação e a classificação geram para o candidato
apenas a expectativa de direito à outorga da bolsa.

12.3. À Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) cabe
a responsabilidade de convocação dos candidatos aprovados em nú-
mero que atenda à disponibilidade de vagas previstas para o Pro-
grama PIBID-UFAM.

12.4. O não atendimento, pelo candidato, das condições es-
tabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do Processo Se-
letivo, a qualquer tempo.

12.5. O período de vigência do Processo Seletivo será de 06
(seis) meses, renováveis por mais 06 (seis) meses.

12.6. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar
os editais, comunicados e demais publicações referentes a este Pro-
cesso Seletivo através de comunicados e via Internet.

LUCIDIO ROCHA SANTOS
Pró-Reitor

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 21/2015 - UASG 150224

Nº Processo: 23105.003008/2015 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para o aluguel de 04 (quatro) má-
quinas de hemodiálise com manutenção corretiva e preventiva, de
natureza continuada, no Serviço de Nefrologia do Hospital Univer-
sitário Getúlio Vargas, pelo período de 12 (doze) meses. Total de
Itens Licitados: 00001. Edital: 05/11/2015 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h00. Endereço: Avenida Apurina Nº 04 Praça 14 de Janeiro
- MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 05/11/2015 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
17/11/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

CLAUDIA PATRICIA VALOIS PEREIRA
Pregoeira

(SIDEC - 04/11/2015) 150224-15256-2015NE000201

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 51/2015

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 29/10/2015 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro
de preços para eventual aquisição de insumos laboratoriais para aná-
lise de parâmetros de sorologia, imunologia e hormônios, com cessão
de equipamento em regime de comodato.

CLAUDIA PATRICIA VALOIS PEREIRA
Pregoeira

(SIDEC - 04/11/2015) 150224-15253-2015NE000201

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1. TERMO ADITIVO - Código: 9527 - FUB /SEAP.
Partícipes: Fundação Universidade de Brasília - FUB, CNPJ nº
00.038.174/0001-43, e a - Secretaria de Estado de Gestão Admi-
nistrativa e Desburocratização, CNPJ nº 00.394.650/0001-69.
Objetivo: 1. Termo Aditivo que tem por objeto, a recisão do contrato
celebrado entre as partes em 22 de dezembro de 2014, o qual teve
como objeto a prestação de serviços para a realização dos cursos de
Especialização Lato Sensu em Análise e Intervenção em Programas
Governamentais, de Especialização Lato Sensu em Políticas Publicas
e de Aperfeiçoamento em Contratos e Convênios, destinados aos
servidores de órgãos da Administração Direta, Autárquica, Funda-
cional e Relativamente Autônomos do Distrito Federal, regidos pela
Lei Complementar n° 840/2011.
Assinatura: 31/08/2015.
Sr. Ivan Marques de Toledo Camargo - CPF nº 201.411.481-00, Rei-
tor da FUB e o Sr° Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, Secretário da
S E A P.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 29/2015 - UASG 154040

Nº Processo: 23106009774201516 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto da presente licitação é a aquisição de Microscópio Biológico
Trinocular Invertido destinado ao atendimento das necessidades da
Faculdade de Ceilândia ? FCE/UnB, conforme especificações e con-
dições constantes deste Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 05/11/2015 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30.
Endereço: Predio da Reitoria 1. Andar - Campus Universitario Darcy
Ribeiro Asa Norte - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir
de 05/11/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 17/11/2015 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

CARLOS ALLAN DIAS FRANCO BOULLOSA
Pregoeiro

(SIDEC - 04/11/2015) 154040-15257-2015NE800399

PREGÃO Nº 640/2015 - UASG 154040

Nº Processo: 23106002327201528 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
presente pregão tem como objeto o registro de preços para aquisição
de materiais de alvenaria destinados à Prefeitura do Campus para
serem utilizados diariamente nos serviços de manutenção geral dos
Campi, Núcleos de extensão de São Sebastião e Brazlândia e uni-
dades dispersas,conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas neste edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00134.
Edital: 05/11/2015 de 08h30 às 11h30 e de 14h às 17h30. Endereço:
Campus Universitario Darcy Ribeiro Prefeitura do Campus BRA-
SILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 05/11/2015 às 08h30
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 17/11/2015
às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

WILLIAM SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 04/11/2015) 154040-15257-2015NE800119

DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DO EDITAL No- 289, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO

CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
RESULTADO FINAL

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB tor-
na público, nos termos da Base Legal indicada e homologação pela
Unidade Acadêmica, o Edital de Resultado Final de Concursos Pú-
blicos 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: 182, de
21/05/2013 e 405, de 31/08/2012 /Departamento de Artes Visuais /
Edital de Abertura e data de publicação no DOU: 171 de 14/04/2015
/ Quantidade de Vaga: 2 (duas) / Classe, Denominação e Regime:
"A", Adjunto "A", Dedicação Exclusiva / Área: Artes Visuais: De-
senho/ Candidatos habilitados em ordem de classificação: 1- Gregorio
Soares Rodrigues de Oliveira.

MARIA ÂNGELA GUIMARÃES FEITOSA
Decana

EXTRATO DE EDITAL No- 290, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO

DE VAGA NO CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO
SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB tor-
na público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura de inscrição, destinado a selecionar candidatos por meio de
concurso público para o cargo de Professor do Magistério Superior
nas condições e características a seguir:

Classe: A/ Denominação: Adjunto "A"/ Nível: 1/ Regime de
Trabalho: DE (Dedicação Exclusiva) / Lotação: Departamento de
Processos Psicológicos Básicos - (PPB)/ Vaga: 1 (uma) / Período de
Inscrição: 09/11/2015 a 11/12/2015/ Base Legal: Portaria Intermi-
nisterial n. 182, de 20/05/2013, publicada no DOU de 21/05/2013,
dos Ministérios de Estado da Educação e do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, Portaria Interministerial n. 405, de 30/08/2012, pu-
blicada no DOU de 31/08/2012, dos Ministérios de Estado da Edu-
cação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e em conformidade
com a Lei n. 8.112/1990, com o Decreto 7.485/2011, com o Decreto
n. 6.944/2009, e com a Lei n. 12.772/2012, alterada pela Lei n.
12.863/2013 / Área: Psicologia Cognitiva/ Requisito Básico: Depar-
tamento de Processos Psicológicos Básicos.

CONDIÇÕES GERAIS:
1. O concurso público visa a selecionar candidatos para o

cargo de Professor do Magistério Superior no nível inicial da carreira,
para desenvolver atividades de Docência de nível superior na área do
concurso e participação nas atividades de pesquisa, extensão e ad-
ministração da Universidade de Brasília.

2. A solicitação de inscrição será exclusivamente via in-
ternet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/do-
centesunb.

3. A Remuneração e a Taxa de Inscrição para a Classe e
Regime de Trabalho estão em conformidade com os subitens a se-
guir:

3.1. Denominação: Adjunto "A" / DE (Dedicação Exclusiva)
/ Remuneração: R$ 8.639,50/ Taxa de Inscrição: R$ 208,61.

4. O prazo de validade do concurso será de 1 (um) ano a
partir da data de publicação do edital de homologação do resultado
final do concurso, podendo ser prorrogado por igual período.

5. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição, contendo datas e local, encontra-se disponível no en-
dereço eletrônico http://www.dgp.unb.br/concursos, onde o candidato
deverá acompanhar todas as fases do concurso público docente.

6. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Con-
dições Gerais, publicado no DOU n. 22, de 31 de janeiro de 2014,
Seção 3, páginas 32 a 35, que o candidato, ao se inscrever para o
concurso, declara ter conhecimento.

MARIA ÂNGELA GUIMARÃES FEITOSA
Decana

EXTRATO DO EDITAL No- 432, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR

S U B S T I T U TO

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
torna público que estarão abertas as inscrições para o processo de
seleção pública simplificada para contratação de PROFESSOR
SUBSTITUTO nos termos da Lei 8.745/93, com alterações intro-
duzidas pela Lei n. 9.849, de 26/10/99, Lei n. 12.425, de 17/06/2011,
Lei n. 12.772/2012, de 28/12/2012, e redação dada pelo Decreto nº
7.485, de 18/05/2011, conforme discriminação a seguir:

1. DA SELEÇÃO
O presente Processo Seletivo destina-se ao provimento de

vagas já existentes, de acordo com as seguintes instruções:
1.1 PROFESSOR SUBSTITUTO
1.1.1 Área: Francês - LEA
Requisito Básico: Graduação em Francês.
Unidade de Lotação: Departamento de Línguas Estrangeiras

e Tradução - LET. Instituto de Letras, Universidade de Brasília -
Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília-DF, CEP
70910-900. Telefone: (61) 3107-7600.

Email: let@unb.br.
Regime de Trabalho: 40 horas.
Remuneração: 2.814,01 R$ (Dois mil, oitocentos e quatorze

reais e um centavo)
Vaga: 1 (uma).
2. DA INSCRIÇÃO
2.1 A inscrição será realizada pelo(a) candidato(a) interes-

sado(a) ou por meio de procuração, exclusivamente, na Secretaria da
Unidade de Lotação a que se destina a vaga, no período 09 a 13 de
novembro de 2015, exceto sábado, domingo e feriado, no horário de
09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30.

2.2 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos:

a) cópia do documento de identificação. No caso de can-
didato (a) estrangeiro (a), deverão apresentar o passaporte;

b) currículum vitae, devidamente comprovado;
c) ficha de inscrição, preenchida e assinada.
3. DA AVALIAÇÃO
3.1 A avaliação poderá ser efetivada em vista de notória

capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do
curriculum vitae, em conformidade com o § 2º do Art. 3 da Lei N.
8.745/93.

3.2 Para atender necessidades específicas de áreas das Uni-
dades de Lotação, a Banca Examinadora poderá incluir outros cri-
térios de avaliação que serão informados aos candidatos, após o
período de inscrição.

usuario
Realce


