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14.9 - Nos casos de recurso de análise socioeconômica, os candidatos deverão
obrigatoriamente anexar, ao interpor o recurso, a Declaração de Imposto de Renda de
Pessoa Física (IRPF) original, mais atual, modelo completo ou simplificado, acompanhada
de recibo de entrega e de todas as declarações retificadoras que houver, ou Declaração de
Isento, se for o caso, de todos os membros do grupo familiar, conforme modelo disponível
no Manual do Candidato;

14.10 - Nos casos de recurso de análise socioeconômica, a Comissão
responsável, conforme a especificidade de cada caso, poderá:

I - avaliar elementos que demonstrem patrimônio ou padrão de vida
incompatível com a renda declarada;

II - realizar entrevistas e visitas ao local de domicílio do candidato e de sua
família de origem;

III - consultar:
a) cadastros de informações socioeconômicas, nacionais e locais;
b) quaisquer sistemas de informação ou meios de comunicação de acesso

público.
15. DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Conforme estabelece a Lei n° 9.394/1996, mesmo classificado no PSE

Educação do Campo - Ciências da Natureza - Licenciatura - CLN 2020, não poderá ingressar
nos estudos em grau superior o candidato que não comprove documentalmente, na forma
estabelecida e no ato do envio da documentação através do Portal do Candidato, ter
concluído o Ensino Médio.

15.1.1 - Nos casos de Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio, de acordo
com o Decreto nº 5.154/2004, a conclusão do Ensino Médio se dá de forma integrada ao
Ensino Técnico; portanto, o candidato deverá ter concluído toda a formação até a data do
envio da documentação.

15.2 - As disposições do Manual do Candidato constituem normas que passam
a integrar o presente Edital.

15.3 - Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais
complementares e/ou avisos oficiais que vierem a ser publicados no site www.ufrgs.br.

15.4 - A inscrição do candidato ao PSE Educação do Campo - Ciências da
Natureza - Licenciatura - CLN 2020 implicará a plena aceitação das normas estabelecidas
no presente Edital, da legislação específica e das normas regimentais da UFRGS.

15.5 - O candidato deverá cadastrar uma senha para acessar o Portal do
Candidato. Esta senha é pessoal e intransferível. Dentro do Portal, o candidato encontrará
informações sobre sua inscrição no concurso.

15.6 - Em caso de ser lotado em vaga, o candidato encontrará, dentro do
Portal do Candidato, orientações sobre o envio da documentação e, quando for o caso,
sobre a verificação presencial da autodeclaração étnico-racial.

15.7 - A UFRGS não se responsabilizará por documentação não recebida por
motivos de ordem técnica nos computadores, falhas na comunicação ou
congestionamento nas linhas de comunicação, bem como por força de outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

15.7.1 - A UFRGS não se responsabilizará por eventuais problemas decorrentes
de interrupção dos serviços do provedor de acesso do candidato, nem pela interrupção
dos serviços em casos de falta de fornecimento de energia elétrica para o sistema de seu
provedor de acesso, falhas nos sistemas e transmissão ou de roteamento no acesso à
internet, nem por intermitência de sinal ou velocidade, incompatibilidade dos sistemas dos
usuários com os do provedor de acesso; quaisquer ações de terceiros que impeçam o
envio da documentação resultante de caso fortuito ou de força maior relacionados no
Código Civil Brasileiro.

15.8 - O serviço de envio da documentação por meio do Portal do Candidato
será interrompido às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e
cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do último dia do prazo estabelecido para
a conclusão do envio da documentação.

15.9 - A UFRGS poderá proceder, por ocasião da matrícula presencial, como
forma de confirmação de identificação, a coleta de impressão digital dos candidatos
aprovados.

15.10 - Os resultados do PSE Educação do Campo - Ciências da Natureza -
Licenciatura - CLN 2020 são válidos exclusivamente até 28 de fevereiro de 2021, não
sendo, portanto, necessária a guarda, por parte da Universidade, da documentação
referente ao processo seletivo dos candidatos por prazo superior ao término do referido
período letivo.

15.11 - A qualquer momento poderá ser solicitada a apresentação dos
documentos originais enviados pelo Portal do Candidato.

15.12 - A constatação de fraudes, omissões ou demais irregularidades será
devidamente informada ao Ministério Público Federal e à Receita Federal do Brasil, no
âmbito de suas respectivas competências.

15.13 - A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada
posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla
defesa, ensejará sua exclusão do quadro de alunos da instituição, sem prejuízo das
eventuais sanções civis e penais cabíveis.

15.14 - Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Superior da
Universidade.

CARLOS ANDRÉ BULHÕES MENDES
Reitor

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EDITAL Nº 1, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020
RESULTADO DE CONSULTA

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 4989 de
01/10/2020, do Magnífico Reitor, , resolve:

Tornar público, a seguir, o resultado do Edital de Consulta nº 01, de 06 de
novembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União de 09 de novembro de 2020, por meio
do qual candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Assistente em
Administração, regido pelo Edital nº 02/2018 - Região Litoral, foram consultados quanto ao
interesse em serem nomeados para a Região Porto Alegre.

Candidatos que aderiram ao Edital de Consulta nº 01/2020 e manifestaram
interesse em assumir na Região Porto Alegre:

ORDEM DE NOMEAÇÃO - NOME
7 - LUCIANE DE BORBA MÜLLER
8 - ANDREIA RIBEIRO DA SILVA (APP)
11 - GABRIELA DA SILVA SENDEN
13 - GABRIEL DA SILVA PASCOAL (APP)
17 - MURILO DA ROSA SCHOLL
19 - LUCAS THALHEIMER
Os demais candidatos não manifestaram interesse em serem nomeados para a

Região Porto Alegre.

MARILIA BORGES HACKMANN

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Pelo presente edital, por estar em local
ignorado, fica notificada a Empresa: Nascimento Serviços de Limpeza Ltda CNPJ: 03.644.009/0001-
23, para, querendo, no prazo de 05 dias úteis a contar desta data, apresentar defesa prévia
referente à danificação de hidrômetro de propriedade da Concessionária fornecedora de água
potável, consignado à UFRGS, relativos ao Contrato 10/2020, ou pagar o débito, no valor
atualizado de R$ 742,39, ou ainda, solicitar o parcelamento, a fim de evitar a cobrança judicial. O
pagamento poderá ser feito mediante emissão de GRU pela DICON/PROPLAN da UFRGS. Tais
solicitações devem ser feitas pelo e-mail: nudecon-oficios@ufrgs.br. O processo eletrônico o qual
tramita a penalidade pode ser acompanhado em:
https://sei.ufrgs.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa
=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0.
Processo Administrativo 23078.507978/2020-51.

LUÍS ROBERTO DA SILVA MACEDO
Pró-Reitor de Planejamento e Controladoria

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 5/CPL/UFRGS/2020

Processo Administrativo 23078.501154/2020-78. OBJETO: Aquisição de alimentos de agricultores
familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei n.º 11.326, de 2006,
por meio da modalidade Compra Institucional. Data da Abertura: 02.12.2020 às 10:00 horas.
Local de Abertura: Sistema WEBCONF da UFRGS - mconf.ufrgs.br/webconf/delit-licitacoes.

JOSÉ JOÃO MARIA DE AZEVEDO
Diretor do Departamento de Aquisição de Bens e Serviços

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO

Processo N° 23079.209676/2020-19. Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Objeto:
Este Acordo tem por objetivo geral o apoio da SAMN ao Museu Nacional, através de
recursos provenientes de suas atividades ou obtidos de outras fontes, para a viabilização
de suas funções regimentais de ensino, pesquisa e extensão, bem como da manutenção de
seu patrimônio móvel e imóvel, científico, artístico e cultural, dentre outros. Vigência: 5
(cinco) anos. Data de assinatura: 30/10/2020. Assinaram o Acordo de Cooperação: pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Reitora Professora Denise Pires de Carvalho, e a
Associação Amigos do Museu Nacional representado por seu Presidente, Professor Luiz
Fernando Dias Duarte.

EDITAL No
- 444, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL

A Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições, resolve CANCELAR o Edital nº 95 de 06 de março de 2020 publicado no DOU
nº 46 de 09 de março de 2020.

DENISE PIRES

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 123/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
23079210124202045. , publicada no D.O.U de 18/09/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de produtos para atender ao Serviço de Odontologia Clínica - Aparelho raio-x e
outros. Novo Edital: 11/11/2020 das 09h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Av.
Brigadeiro Trompowsky S/n Ilha do Fundão Ilha do Fundão - RIO DE JANEIRO - RJEntrega
das Propostas: a partir de 11/11/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 26/11/2020, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

NELSON GERMANO PERUCHETTI
Pregoeiro

(SIDEC - 10/11/2020) 153152-15236-2020NE001111

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 124/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
23079208252202029. , publicada no D.O.U de 18/09/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de produtos para atender ao Serviço de Engenharia / Assessoria Técnica de
Prevenção e Combate de Incêndio - Câmera Fotográfica Térmica. Novo Edital: 11/11/2020
das 09h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Av. Brigadeiro Trompowsky S/n Ilha do
Fundão Ilha do Fundão - RIO DE JANEIRO - RJEntrega das Propostas: a partir de 11/11/2020
às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/11/2020, às 13h00
no site www.comprasnet.gov.br.

NELSON GERMANO PERUCHETTI
Pregoeiro

(SIDEC - 10/11/2020) 153152-15236-2020NE000001

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 127/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
23079207715202035. , publicada no D.O.U de 22/09/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de produtos para atender ao Serviço de Nefrologia - Filtro capilar dialisador e
outros. Novo Edital: 11/11/2020 das 09h00 às 12h00 e de13h00 às 16h00. Endereço: Rua
Prof. Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão Ilha do Fundão -

RIO DE JANEIRO - RJEntrega das Propostas: a partir de 11/11/2020 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/11/2020, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

MARIA LUCIA COSTA DE ALMEIDA
Pregoeira

(SIDEC - 10/11/2020) 153152-15236-2020NE001111

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 129/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 23079208446202024. ,
publicada no D.O.U de 02/10/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos para atender
ao Serviço de Farmácia - Aciclovir e outros - ATB. Novo Edital: 11/11/2020 das 09h00 às 12h00 e
de13h00 às 17h00. Endereço: Av. Brigadeiro Trompowsky S/n Ilha do Fundão Ilha do Fundão - RIO DE
JANEIRO - RJEntrega das Propostas: a partir de 11/11/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 24/11/2020, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

NELSON GERMANO PERUCHETTI
Pregoeiro

(SIDEC - 10/11/2020) 153152-15236-2020NE000001

EDITAL No
- 444, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL

A Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suasA Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições, resolve CANCELAR o Edital nº 95 de 06 de março de 2020 publicado no DOUatribuições, resolve CANCELAR o Edital nº 95 de 06 de março de 2020 publicado 
nº 46 de 09 de março de 2020.

DENISE PIRES
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5.andar, Delit, Farroupilha - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153114-5-00015-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 09/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
23/03/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOSE JOAO MARIA DE AZEVEDO
Diretor do Delit

(SIASGnet - 06/03/2020) 153114-15235-2020NE008078

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020 - UASG 153114

Nº Processo: 23078500681202065. Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para

o colégio de Aplicação da UFRGS.. Total de Itens Licitados: 28. Edital: 09/03/2020 das

08h00 às 17h59. Endereço: Av.paulo Gama, 110 - 5.andar Delit, Farroupilha - Porto

Alegre/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153114-5-00014-2020. Entrega

das Propostas: a partir de 09/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Abertura das Propostas: 19/03/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOSE JOAO MARIA DE AZEVEDO

Diretor do Departamento de Aquisição de Bens e

Serviços

(SIASGnet - 06/03/2020) 153114-15235-2020NE008078

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EDITAL N° 17, DE 5 DE MARO DE 2020
PRORROGAÇÃO DE VALIDADE

O Reitor DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de

suas atribuições e no interesse da Administração, torna público que o resultado final

do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargo da Carreira de

Magistério Superior, Classe A, Denominação Professor Adjunto A, Edital RF Nº. Ed

62/2018, de 10 de Agosto de 2018, publicado no D.O.U. em 13 de Agosto de 2018,

processo nº 23078.506289/2017-24, realizado na Área de na área de Botânica

Sistemática e Ecológica, do Departamento Interdisciplinar do Campus Litoral Norte, terá

seu prazo de validade prorrogado por 2 (dois) anos, a contar de 13 de Agosto de

2020.

RUI VICENTE OPPERMANN

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE ACORDO

Proc. 23079.016338/2019-93. Espécie: ACORDO ESPECÍFICO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFRJ, ATRAVÉS DO INSTITUTO DE ESTUDOS EM
SAÚDE COLETIVA - IESC E O GRUPO ATIVISTAS EM TRATAMENTOS -GAT/PORTUGAL. Objeto:
Estabelecer laços de cooperação científica e tecnológica entre a UFRJ, através do
INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA - IESC, e o Centro Anti-Discriminação VIH
(CAD), projeto promovido pelo GRUPO DE ATIVISTAS EM TRATAMENTOS - GAT, para a
promoção de atividades conjuntas de pesquisa. Data de assinatura: 03/03/2020. Vigência:
01 (um) ano. Assinaram o Acordo: GRUPO DE ATIVISTAS EM TRATAMENTOS (GAT), o(a)
Presidente, Sr. Luís Manuel Penim Mendão. ASS Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), o(a) Vice-Reitor, Prof. Carlos Frederico Leão Rocha

EXTRATO DE ACORDO

Proc. 23079.003068/2020-94. Espécie: Acordo Específico de Intercâmbio de estudantes
que entre si celebram a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Université
Bordeaux Montaigne. Objeto: Estabelecer o intercâmbio acadêmico de estudantes nas
áreas de letras, artes, ciências humanas e sociais. Data de assinatura: 03/03/2020.
Vigência: 05 (cinco) anos. Assinaram o Acordo: Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), o(a) Vice-Reitor, Prof. Carlos Frederico Leão Rocha, Université Bordeaux
Montaigne (UBM), o(a) Presidente, Profª. Hélène VELASCO-GRACIET

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 23079.047577/2016-42
Espécie: Termo Aditivo 01/2020 ao Convênio Específico 09/2016
Título: Dissidências Sexuais: Diversidade, Cidadania e Direitos.
Objeto: Prorrogação dos prazos de execução para 10/10/2020 e de vigência para
24/12/2020. Data de assinatura: 03 de março de 2020.
Assinaram o Convênio: pela COPPETEC, a Diretora Superintendente Angela Maria Cohen
Uller, e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, a Reitora Denise Pires de
Carvalho.

EDITAL N° 18, DE 5 DE MARÇO DE 2020
PRORROGAÇÃO DE VALIDADE

O Reitor DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas
atribuições e no interesse da Administração, torna público que o resultado final do
Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargo da Carreira de Magistério
Superior, Classe A, Denominação Professor Adjunto A, Edital RF Nº. 58/2018, de 5 de Julho
de 2018, publicado no D.O.U. em 6 de Julho de 2018, processo nº 23078.506742/2017-01,
realizado na Área de na área de Limnologia e Microbiologia, do Departamento
Interdisciplinar do Campus Litoral Norte, terá seu prazo de validade prorrogado por 2 (dois)
anos, a contar de 06 de Julho de 2020.

RUI VICENTE OPPERMANN

EDITAL Nº 95, DE 6 DE MARÇO DE 2020
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL

A Magnífica Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a realização de Processo Seletivo
Simplificado destinado à contratação de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, considerada no Inciso IV do Art. 2º da Lei Federal Nº 8.745,
de 09 de dezembro de 1993. O presente Processo Seletivo Simplificado será realizado em conformidade com a legislação vigente, em particular com a Constituição Federal de 1988,
com a Lei Federal nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, com os Decretos Federais nº 4.748, de 16 de junho de 2003, n 6.479, de 11 de junho de 2008, nº 6.593 de 02 de
outubro de 2008, nº 6.944 de 21 de agosto de 2009, no que couber, pela Resolução CEG/UFRJ nº 05/2018 e pelo instituído no presente Edital e destina-se ao provimento de
vagas definidas para o ano de 2020.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Este processo seletivo será regido pelo presente Edital e sua operacionalização caberá à respectiva Unidade ou Instância Equivalente da Universidade Federal do Rio

de Janeiro para a qual a vaga foi alocada.
1.2. O presente processo seletivo visa ao provimento do número de vagas definido no Anexo I deste Edital, ressalvada a possibilidade de mudanças durante o seu prazo

de validade, de acordo com as necessidades da UFRJ.
1.3. O presente Edital contém os seguintes anexos:
Anexo I - Quadro de vagas contendo: Unidade, Área/Setor de Atuação, Jornada de Trabalho e o respectivo Período de Contratação.
Anexo II - Período e Locais de Inscrição.
1.4. A relação de endereços, telefones e horário de funcionamento das Unidades/Setores, os programas para realização das provas e os critérios para a avaliação de

currículos serão disponibilizados antes do início do período de inscrição na secretaria da Unidade responsável pela vaga.
2. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO
2.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, para a contratação, aos seguintes requisitos gerais:
a) ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado, na forma estabelecida neste Edital, seus Anexos e suas retificações;
b) possuir Diploma de Graduação, em acordo com área de formação exigida pela unidade para cada área/setor, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC ou, no

caso de Diploma obtido no Exterior, estar revalidado de acordo com a Legislação vigente;
c) Possuir, no mínimo, Curso de Especialização ou ter concluído os créditos necessários para a apresentação da dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado.
d) ser brasileiro ou estrangeiro portador do visto permanente ou beneficiário de acordos ou convênios internacionais;
e) não ter ocorrência de vínculo empregatício nos termos da Lei nº 8.745/93, nos últimos vinte e quatro meses;
f) não ser ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério, de que trata a Lei nº 7.596/87;
g) não participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista

ou comanditário;
h) não responder por função de confiança ou comissionada na administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios;
i) não ser servidor ocupante de cargo administrativo da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, bem como empregado de suas

subsidiárias ou controladas;
j) se servidor ocupante de cargo técnico ou científico da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, bem como empregado de suas

subsidiárias ou controladas, comprovar formalmente a compatibilidade de horários;
k) estar inscrito no respectivo órgão regulamentador da profissão, quando o setor do concurso exigir;
l) ter idade mínima de 18 anos completos;
m) gozar de plenos direitos políticos;
n) estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.
2.2. Todos os requisitos especificados no subitem 2.1 deste Edital, com exceção do requisito constante da alínea "a", deverão ser comprovados em prazo de 5 (cinco)

dias, a contar da solicitação formal da Unidade,por meio da apresentação de documento original juntamente com fotocópia, sendo liminarmente excluído do processo seletivo aquele
que não os apresentar, devendo a Unidade convocar, pela ordem classificatória, o outro candidato aprovado.(Resolução CEG 05/2018)

3. DA INSCRIÇÃO
3.1. A inscrição do candidato implicará conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar o

desconhecimento.
3.2. Os interessados poderão obter maiores informações sobre o processo seletivo nas Unidades ou Equivalentes responsáveis pelas vagas.
3.3. Os interessados deverão formalizar o pedido de inscrição mediante requerimento ao Diretor da Unidade ou Instância Equivalente responsável pela vaga - endereço

no Anexo II deste Edital - indicando a área/setor em que pretendem concorrer, acompanhado das cópias e originais da seguinte documentação:
Documento de Identidade, válido em território nacional ou o passaporte;
CPF;
Currículo Lattes ou Currículo Vitae, impresso, com documentação comprobatória;
Diploma de Graduação, em acordo com o item 2.1, alínea b, deste Edital e comprovante de conclusão de Curso de Especialização ou dos créditos necessários para a

apresentação da dissertação de Mestrado ou tese deDoutorado, em acordo com o item 2.1, alínea c, deste Edital.
3.4. O período de solicitação de inscrições está definido no Anexo II deste Edital.
3.4.1. Caso não haja solicitações de inscrições no período definido no Anexo II, ou no caso de todas as inscrições serem indeferidas, o prazo de solicitação de inscrições

será automaticamente reaberto, por igual período, em até cinco dias úteis após o término do período de inscrições, no primeiro caso, ou após a conclusão do trabalho de análise
das inscrições, no segundo caso.

3.5. Será permitida a inscrição por procuração específica individual com firma reconhecida por autenticidade, acompanhada de cópias dos documentos de identidade do
candidato e do procurador, devidamente autenticadas. A procuração e as fotocópias dos documentos deverão ser anexadas ao Requerimento de Inscrição.

3.6. O candidato inscrito, por procuração, assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais
erros de seu representante no preenchimento do Requerimento de Inscrição.

3.7. O deferimento das solicitações de inscrições será feito pelo Departamento ou Instância responsável pela área/setor da vaga, mediante exame preliminar dos currículos
documentados, tendo por base a pertinência do(s) título(s) do candidato em relação à área/setor do processo seletivo.

EDITAL Nº 95, DE 6 DE MARÇO DE 2020EDITAL Nº 95, DE 6 DE MARÇO DE 2020
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL
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3.7.1. No caso de indeferimento do pedido de inscrição, o candidato poderá recorrer, com efeito suspensivo, ao Diretor da Unidade ou ao responsável pela Instância
equivalente ao qual está subordinado o respectivo Departamento ou Instância responsável pela área/setor, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação dos resultados, no
local das inscrições.

3.7.2. Caberá à congregação da Unidade ou Instância equivalente o julgamento dos recursos.
3.8. É vedada a inscrição condicional.
3.9. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova deverá, no ato da inscrição, relacionar suas necessidades para o dia da prova, sendo

vedadas alterações, salvo nos casos de força maior nos termos da Lei e aqueles de interesse da Administração Pública.
3.9.1. O candidato portador de deficiência visual importante deverá indicar sua condição, informando no Requerimento de Inscrição a necessidade de realizar a prova

com o auxílio de um Ledor, que será disponibilizado pela unidade ou instituição responsável pela realização do processo seletivo, não podendo a UFRJ ser posteriormente
responsabilizada pelo candidato, sob qualquer alegação, por eventuais erros de qualquer ordem.

3.9.2. O candidato amblíope deverá indicar sua condição, informando no Requerimento de Inscrição que deseja que a prova seja confeccionada de forma ampliada. Neste
caso, será oferecida prova com tamanho de letra correspondente a corpo 24 na fonte Times New Roman.

3.9.3. O candidato com dificuldade de locomoção deverá indicar sua condição, informando no Requerimento de Inscrição se utiliza cadeira de rodas ou se necessita de
sala de prova de fácil acesso.

3.9.4. O candidato que necessitar de tempo adicional para realizar a prova deverá indicar sua condição, informando sua necessidade no Requerimento de Inscrição. Neste
caso, o candidato deverá apresentar laudo médico informando de quanto tempo adicional necessitaria para a realização da prova, conforme o que prevê o Artigo 40, § 2º do Decreto
Federal nº 3.298/1999.

3.9.4.1. O laudo de que trata o subitem anterior deverá ser encaminhado à unidade ou instituição responsável pela realização do processo seletivo.
3.9.4.2. O encaminhamento do laudo médico poderá ser feito comparecendo-se pessoalmente à unidade ou instituição responsável pela realização do processo seletivo

ou por via postal, caso em que deve ser enviado por meio de correio expresso, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato guardar o comprovante da postagem caso a UFRJ
necessite da apresentação do mesmo.

3.9.4.3. Em ambas as modalidades de encaminhamento, o laudo médico deverá ser apresentado em via original ou em fotocópia autenticada.
3.9.4.4. Caso seja encaminhado laudo médico original, este não será devolvido em qualquer hipótese.
3.9.4.5. No caso da solicitação de que trata o subitem 3.9.4 ser atendida, o candidato será informado de quanto tempo ele terá para a realização da prova,

adicionalmente ao tempo inicialmente divulgado para a sua duração.
4. DA REMUNERAÇÃO.
4.1. A remuneração do professor substituto será composta do vencimento básico, nível I (um), da classe de Professor Auxiliar acrescido de Retribuição por Titulação.
4.1.1. Para receber a Retribuição por Titulação, o candidato deverá apresentar o diploma ou a declaraçãode obtenção do grau de Aperfeiçoamento, Especialização, Mestre

ou Doutor expedido por Instituição de Ensino Superior credenciada ou por universidade estrangeira desde que reconhecido ou revalidado.

. Regime

de Trabalho
Vencimento Básico

(R$)
RT - Retribuição por Titulação (R$) Remuneração Total (R$

. Especialização Mestrado Doutorado Especialização Mestrado Doutorado

. 20 h 1.966,67 152,35 428,07 785,93 2.119,02 2.394,74 2.752,60

. 40 h 2.764,45 253,13 835,05 1.934,76 3.017,58 3.599,50 4.699,21

5. DA SELEÇÃO
5.1. O processo seletivo será conduzido por comissão julgadora constituída pelo Departamento ou Instância responsável pela área/setor do processo, composta de 03

(três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) pertencentes à Unidade, ficando facultado à Unidade a composição da banca com a participação de um membro externo à Unidade
ou instância

equivalente, preferencialmente portadores de título de doutor ou equivalente.
5.2. O processo seletivo será realizado em duas fases.
5.2.1. A primeira será constituída por análise dos currículos, sendo eliminatória. Os critérios de pontuação serão definidos pela Comissão Julgadora e informados aos

candidatos.
5.2.2. Na segunda fase, aos classificados na primeira fase serão aplicadas a prova escrita, em caráter eliminatório, e pelo menos 1 (uma) das duas provas relacionadas

a seguir, também em caráter eliminatório:
a) prova didática;
b) prova prática.
5.3. No ato da inscrição o candidato deve tomar ciência das provas que serão realizadas e dos seus respectivos programas.
5.4. A análise dos currículos e as provas que venham a ser realizadas seguirão as diretrizes apresentadas na Resolução CEG 05/2018, publicada na página

www.pr1.ufrj.br.
5.5. Às provas realizadas na segunda etapa serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez), considerando- se aprovado o candidato que obtiver média final igual ou superior

a 07 (sete).
5.5.1. Considera-se automaticamente reprovado, o candidato que obtiver nota inferior a 06 (seis), em quaisquer das provas.
5.6. Os candidatos aprovados serão classificados por média ponderada das notas das provas, expressa com uma casa decimal, de acordo com o critério estabelecido pelo

Departamento ou Instância responsável pela área/setor da Vaga.
5.7. Em caso de empate, terá preferência o candidato de maior idade.
6. DOS PEDIDOS DE VISTAS DE PROVAS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
6.1. Será permitido ao candidato solicitar vista de prova e interpor recurso sem efeito suspensivo contra o resultado das provas, de acordo com o cronograma a ser

definido por cada Unidade, ou Instância equivalente. O prazo para interposição de recursos é de 24h após a divulgação do resultado e deve ser feito na Unidade responsável pelo
processo seletivo.

6.2. Não será aceito recurso ou pedido de vista apresentado fora do prazo ou de forma diferente da estipulada neste Edital.
6.3. A decisão final da Banca Examinadora sobre os recursos será soberana e definitiva, não existindo, desta forma, recurso contra resultado de recurso.
7. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO E DA CONTRATAÇÃO
7.1. A Comissão Julgadora encaminhará ao Chefe do Departamento ou Instância equivalente a ata do processo seletivo, relacionando os candidatos aprovados pela ordem

de classificação. O Diretor da Unidade ou Instância equivalente fará publicar portaria no Diário Oficial da União com o resultado do processo seletivo.
7.1.1. Além da publicação no Diário Oficial da União, o resultado final do processo seletivo também será divulgado pela Secretaria da Unidade ou Instância equivalente

responsável pelo processo seletivo.
7.2. O provimento das vagas obedecerá ao número de vagas definido no Anexo I deste Edital, à ordem de classificação e às normas legais pertinentes e às regras deste

Ed i t a l .
7.3. O candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas será convocado para entregar a documentação prevista nos subitens 3.2 e 3.3 do presente edital

e assinar o contrato, obedecida a estrita ordem de classificação.
7.3.1. O período de contratação será de até um ano, na forma do Inciso II do Art. 4º da Lei Federal no 8.745, de 09 de dezembro de 1993, admitida a possibilidade

de uma prorrogação por igual período, de acordo com o inciso I do parágrafo único do Art. 4º Lei Federal no 8.745, desde que o prazo total não exceda vinte e quatro
meses.

7.3.2. O contrato entrará em vigor na data da sua assinatura.
7.3.3. A extinção do contrato dar-se-á, sem direito a indenizações, pelo término do prazo contratual, por iniciativa da Unidade contratante, ou por iniciativa do contratado,

comunicada com antecedência mínima de trinta dias.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classificação ou notas de candidatos, valendo para tal fim os resultados publicados no Diário

Oficial da União.
8.2. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a notas de candidatos reprovados.
8.3 A aprovação e classificação final no Processo Seletivo Simplificado não asseguram ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa

de ser nele contratado segundo a ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada à oportunidade e conveniência da Administração Pública que se reserva o
direito de proceder às contratações em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades.

8.3.1 Os candidatos classificados em posições excedentes às vagas ofertadas poderão ser contratados em função da disponibilidade de vagas durante o prazo de validade
do Processo Seletivo.

8.4 O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União,
em caráter improrrogável.

8.5. Todas as informações relativas a este Processo Seletivo Simplificado, após a publicação do resultado final, poderão ser obtidas junto à Secretaria da Unidade ou
Instância equivalente responsável pelo processo seletivo.

8.6. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, avisos e convocações relativos a este Processo Seletivo Simplificado que
vierem a ser publicados pela UFRJ.

8.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara de Corpo Docente do Conselho de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
8.8 Para dirimir todas as questões oriundas do presente processo seletivo simplificado, é competente o Foro da Justiça Federal da cidade do Rio de Janeiro.

DENISE PIRES
Reitora

Anexo I:
Quadro de Vagas/Jornada de Trabalho/Prazo de Contratação.
Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Jornada de Trabalho: 20h
Prazo de Contratação: Até 31/07/2020.

. Unidade Departamento/Setor ou Área Vagas

. Instituto de Estudos em Saúde Coletiva Ciências Sociais e Humanas em Saúde / Saúde Coletiva 01 (uma)

. Faculdade de Odontologia Clínica Odontológica / Dentística 01 (uma)

Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH)
Jornada de Trabalho: 20h
Prazo de Contratação: Até 31/07/2020.

. Unidade Departamento/Setor ou Área Vagas

. Escola de Serviço Social Fundamentos do Serviço Social / Fundamentos da Prática Profissional 02 (duas)
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Anexo II
Locais de Inscrição:
Datas: 10, 11 e 12 de Março de 2020.

. Unidade Endereço e Horário de Inscrição Telefone

. Instituto de Estudos em Saúde Coletiva Departamento de Ciências Sociais e Humanas em Saúde

Instituto de Estudos em Saúde Coletiva
Av. Horácio de Macedo S/N (ao lado da Prefeitura Universitária da UFRJ) - Bloco A sala 05
Ilha do Fundão - Cidade Universitária CEP 21.941-598
Horário de inscrição: 10:00 às 15:00 horas

3938-0272

. Faculdade de Odontologia Departamento de Clínica Odontológica

Secretaria da Disciplina de Periodontia
Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, 325 - Cidade Universitária
Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21941-617
Horário de Inscrição: 10:00 às 15:00 horas

3938-2035

. Escola de Serviço Social Departamento de Fundamentos do Serviço Social

Secretaria dos Departamentos
Escola de Serviço Social da UFRJ
Av. Pasteur, 250 - Urca - Rio de Janeiro - CEP 22.290-240
Campus da Praia Vermelha
Horário de inscrição: 15:00 às 20:00 horas

3938-5389

(**) Em caso de empate de médias, a Banca deverá indicar em ata a classificação final por critério de idade, de acordo com o Edital.

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 16/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
26/02/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos para atender o serviço de
Almoxarifado Central (Papel higiênico e outros).

NELSON GERMANO PERUCHETTI
Pregoeiro

(SIDEC - 06/03/2020) 153152-15236-2020NE800326

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 20/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
26/02/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos para atender o serviço de
CIR (Plugue e outros)

MARIA LUCIA COSTA DE ALMEIDA
Pregoeira

(SIDEC - 06/03/2020) 153152-15236-2020NE001111

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 97, 6 DE MARÇO DE 2020

A Diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Professora Maria Comes Muanis, nomeada pela Portaria nº 253 de 16/01/2020, publicada no
DOU nº 12, Seção 2 de 17/01/2020, no uso de suas atribuições, resolve tornar público o
resultado do processo seletivo aberto para contratação temporária de professores substitutos,
referente ao Edital nº 25 de 31 de janeiro de 2020, publicado no Diário Oficial da União nº 23
de 03 de fevereiro de 2020, divulgando, em ordem de classificação, os nomes dos candidatos
aprovados:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
Setorização: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
1. Ana Eliza Andrade Ferreira;
2. Bruno Costa Larrubia.

MARIA COMES MUANIS
Diretora da Faculdade de Educação

CENTRO DE LETRAS E ARTES
FACULDADE DE LETRAS

EDITAL Nº 98, 6 DE MARÇO DE 2020

A Diretora da Faculdade de Letras do Centro de Letras e Artes, no uso de suas
atribuições delegadas pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através
da Portaria nº 10.783 de 08 de dezembro de 2017, publicada no DOU nº 236 de 11 de
dezembro de 2017, resolve:

Art. 1º Tornar público o resultado do processo seletivo aberto para contratação
temporária de Professor Substituto referente ao Edital nº 25, de 31/01/2020, publicado no
DOU nº 23, de 03/02/2020, retificado pelo Edital nº 34, de 03/02/2020, publicado no DOU nº
24, de 04/02/2020, divulgando o nome do candidato aprovado:

Art. 2º Departamento de Letras Vernáculas
Setor: Língua Portuguesa
1 - Jorge Luiz Ferreira Lisboa Junior
Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

SONIA CRISTINA REIS
Diretora da Faculdade de Letras

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 153115

Número do Contrato: 14/2019.

Nº Processo: 23079062545201839.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário.

RDC ELETRÔNICO Nº 3/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE -

JANEIRO. CNPJ Contratado: 08076692000163. Contratado : TECHNISCHE ENGENHARIA E

-CONSULTORIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual pelo período de

90 (noventa) dias corridos. Fundamento Legal: Art 57, §1º, inciso II da lei 8666/93, e

na clausula nona do termo de contrato . Vigência: 03/04/2020 a 01/07/2020. Data de

Assinatura: 06/03/2020.

(SICON - 06/03/2020) 153115-15236-2020NE800217

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 3/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em

20/02/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição parcelada

de materiais de consumo de uso comum para o Almoxarifado Central da Universidade

Federal do Rio de Janeiro

DANIELE MENDONCA DELGADO

Diretora da Divisão de Licitações

(SIDEC - 06/03/2020) 153115-15236-2020NE800214

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2020 - UASG 153034

Nº Processo: 23084027356201841.
PREGÃO SRP Nº 41/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA -AMAZONIA .
CNPJ Contratado: 12534397000180. Contratado : JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA -
.Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais diversos para atender a demanda do
LASIC. Também é objeto deste, o fornecimento de materiais permanentes diversos para
atender a demanda do Laboratório de Fotogrametria e Aerolevantamentos, Laboratório de
Cartografia e Laboratório de Geodesia e Topografia da UFRA, e equipamentos essenciais
para a criação dos Laboraórios de Radar e Sensoriamento Remoto, Laboratório de
Planejamentos Urbano e Legislação Fundiária. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº
10.520/2002 e Lei nº 8.078/90. Vigência: 06/03/2020 a 06/03/2021. Valor Total:
R$83.649,75. Fonte: 8142261010 - 2019NE801820. Data de Assinatura: 06/03/2020.

(SICON - 06/03/2020)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 153034

Número do Contrato: 7/2019.
Nº Processo: 23084005917201851.
PREGÃO SRP Nº 36/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA -AMAZONIA .
CNPJ Contratado: 09241070000106. Contratado : R FIGUEIRO PEREIRA & CIA LTDA -.Objeto:
Promover a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original nº 07/2019, ora
aditado, por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Inciso II, do Art. 57, da Lei nº
8.666/93. Vigência: 01/03/2020 a 01/03/2021. Valor Total: R$2.647.750,82. Fonte:
8100000000 - 2020NE800117. Data de Assinatura: 28/02/2020.

(SICON - 06/03/2020)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2020 - UASG 153166

Nº Processo: 23083009279201512.
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO-DE
JANEIRO. CNPJ Contratado: 26753091000120. Contratado : MGF CONSTRUCOES E
SOLUCOES -AMBIENTAIS - EIRELI. Objeto: Reforma de salas de aula das unidades de ensino
do IE, ICSA e ICHS, no campus Seropédica da UFRRJ. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 .
Vigência: 10/02/2020 a 21/12/2020. Valor Total: R$352.206,59. Fonte: 8188000000 -
2019NE801648 Fonte: 8188000000 - 2019NE801649. Data de Assinatura: 10/02/2020.

(SICON - 06/03/2020) 153166-15240-2020NE800180

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2020 - UASG 153166

Nº Processo: 23083005583201914.
PREGÃO SISPP Nº 47/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO-DE
JANEIRO. CNPJ Contratado: 21700111000180. Contratado : FGR - ARQUITETURA E
ENGENHARIA -LTDA. Objeto: Elaboração de projeto básico e executivo de reforma
elétrica dos alojamentos masculinos e femininos da UFRRJ, campus Seropédica.
Fundamento Legal: lei 8.666/93 . Vigência: 20/02/2020 a 20/02/2021. Valor Total:
R$119.450,00. Fonte: 8142261010 - 2019NE801652. Data de Assinatura: 20/02/2020.

(SICON - 06/03/2020) 153166-15240-2020NE800180

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato 01/2020 - DICONV/PROPLAN. Contratante: Universidade Federal Rural

do Semi-Árido, CNPJ 24.529.265/0001-40; Contratada: Fundação Guimarães Duque CNPJ

08.350.241/0001-72. Objeto: Apoio a execução administrativa e financeira ao projeto

"Curso de pós-graduação Latu Sensu em direito Constitucional e Tributário". Valor dos

custos operacionais da contratada: R$ 31.901,00. Valor do ressarcimento à UFERSA: R$

23.770,13. Vigência: 22 meses a partir da data de assinatura. Data de assinatura:

05/03/2020. Signatários: Contratante: José de Arimatea de Matos, CPF 188.805.334-87;

Contratada: David Custódio de Sena, CPF 946.695.383-49.


