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Cronograma das Provas

Matéria/Área do
Conhecimento

Período das
Provas

Local
Horário/Abertura das

Bancas

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 22 a 25/02/2016
CAHL – Pavilhão de

Aulas Leite Alves
SALA 02

Dia 22/02 a partir das 09
horas

CONSERVAÇÃO 22 a 25/02/2016
CAHL – Pavilhão de

Aulas Leite Alves
SALA 03

Dia 22/02 a partir das 09
horas

ESTÉTICA / TEORIA DA
IMAGEM

22 a 26/02/2016
CAHL – Pavilhão de

Aulas Leite Alves
SALA 06

Dia 22/02 a partir das 09
horas

FUNDAMENTOS DO
SERVIÇO SOCIAL

22 a 24/02/2016
CAHL – Pavilhão de

Aulas Leite Alves
SALA 07

Dia 22/02 a partir das 09
horas

LICENCIATURA EM ARTES 22 a 24/02/2016
CAHL – Pavilhão de

Aulas Leite Alves
SALA 08

Dia 22/02 a partir das 09
horas
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CONCURSO DOCENTE, EDITAL Nº 11/2015
PONTOS DAS PROVAS ESCRITA E DIDÁTICA

ÁREA DO CONHECIMENTO / MATÉRIA: Administração Pública

1. Metodologias e instrumentos de planejamento estratégico na gestão pública estatal;
2. Cadeias de suprimentos, logística integrada e distribuição nos serviços públicos;
3. Gestão de materiais e patrimonio no setor público;
4. Gestão de pessoas no setor público;
5. Usos dos sistemas de informações gerenciais para accountability e tomada de decisão

na esfera pública;
6. Gestão integrada de serviços públicos;
7. Dilemas e desafios do planejamento e execução orçamentária no Brasil.

ÁREA DO CONHECIMENTO / MATÉRIA: Conservação

1. Evolução epistemológica dos conceitos e teorias da conservação museológica;
2. A conservação preventiva de bens culturais em museus;
3. A prática da conservação preventiva no panorama nacional e internacional;
4. A era digital: desafios na conservação preventiva para suportes informacionais;
5. Conservação preventiva voltada aos acervos compostos por materiais lignocelulósicos;
6. A preservação de documentos históricos: desafio da conservação;
7. Projeto  arquitetônico  enquanto  fator  determinante  para  a  conservação  de  acervos

culturais;
8. A conservação de bens culturais em áreas de clima tropical;
9. Controle ambiental na conservação de acervos patrimoniais;
10. Políticas de preservação: gestão de risco e planejamento de segurança em instituições

museológicas.

ÁREA DO CONHECIMENTO / MATÉRIA: Ensino de Sociologia

1. Teoria social clássica e a educação;
2. Teoria social contemporânea e a educação;
3. Teorias do currículo e conhecimento escolar em Ciências Sociais;
4. Ensino de Sociologia na educação básica: história e perspectivas atuais;
5. Metodologia e prática de ensino em Ciências Sociais para a Educação Básica;
6. A formação de professores em Ciências Sociais: desafios e possibilidades;
7. Os desafios da prática docente em Sociologia no Ensino Médio;
8. Concepção,  uso e avaliação dos livros e materiais  didáticos de Ciências  Sociais  no

Ensino Médio;
9. Pesquisa em Ensino de Ciências Sociais: objeto, problemáticas e abordagens;
10. Ensino de Ciências Sociais e as temáticas da diversidade.
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ÁREA DO CONHECIMENTO / MATÉRIA: Estética / Teoria da Imagem

1. A direção de arte a e construção da visualidade no audiovisual;
2. Relações  entre  direção  de  arte,  fotografia,  pós-produção  e  direção,  do  projeto  à

realização;
3. Cinema do possível: construção da visualidade cênica em produções de baixíssimo ou

nenhum orçamento;
4. Aspectos estéticos da construção da visualidade no audiovisual;
5. A direção de arte no contexto do documentário;
6. A realização operacional do projeto visual no audiovisual.

ÁREA DO CONHECIMENTO / MATÉRIA: Fundamentos do Serviço Social

1. Dimensão ontológica do trabalho e sua relação com a questão social no capitalismo
contemporâneo;

2. Ética e direitos humanos na sociabilidade burguesa e o exercício profissional;
3. Instrumentalidade e Instrumentais Técnico-Operativos no Serviço Social;
4. Universidade  e  educação  pública  no  Brasil  contemporâneo:  dilemas  à  formação

profissional;
5. Práxis  e  movimentos  sociais  no  capitalismo  tardio  e  a  relação  com  o  exercício

profissional;
6. Matrizes clássicas do pensamento e suas influências no Serviço Social;
7. O Serviço Social: gênese, trajetória e significado sócio-histórico da profissão;
8. O  Projeto  ético-político  profissional  e  exercício  profissional:  desafios  na

contemporaneidade;
9. O estágio supervisionado na formação profissional e sua relação com o projeto ético-

político;
10.Neoconservadorismo, Pós-modernidade e Serviço Social.

ÁREA DO CONHECIMENTO / MATÉRIA: Licenciatura em Artes Visuais

1. Arte, ensino e ludicidade: os tipos de material didático, as ferramentas, os ambientes e
os espaços de aprendizagem;

2. História do ensino das artes visuais no mundo e no Brasil e tendências pedagógicas na
contemporaneidade;

3. A  formação  profissional  do  educador  de  artes  visuais  na  conjuntura  do  mundo  do
trabalho na contemporaneidade;

4. O ensino da arte e a estrutura educacional:  a gestão do ensino, as metodologias e
instrumentos de aprendizagem multi, inter e transdisciplinares.
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E D I TA L
RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 74, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, com fundamento na Lei n.º 8.112/1990, na Lei n.º12.772/2012 e alterada pela Lei nº 12.863/2013, e nas Resoluções n o 22/2013, 29/2013,
e 15/2014 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, no Decreto n° 6.097/2007, no Decreto n° 7.485/2011 e, no Decreto n° 6.944/2009, portaria do MEC nº243/2011, torna público a seguinte
retificação do Edital publicado no DOU nº 211, de 05.11.2015.

onde se lê:

Centro de Informática
Av. Jornalista Aníbal Fernandes, S/N Cidade Universitá-
ria, Recife-PE CEP: 54740-540 Fone:(81) 2126-8430 (ra-
mais 4002/4029) Horário de Atendimento: 8h às 12h 14h

às 17h

D E PA RTA M E N TO
DE SISTEMAS DE

C O M P U TA Ç Ã O

Informática
Subárea: Ciência da

Computação

Adjunto A DE 01 Livre-docente ou Doutor em computação ou áreas afins.

leia-se:

Centro de Informática
Av. Jornalista Aníbal Fernandes, S/N Cidade Universi-
tária, Recife-PE CEP: 54740-540 Fone:(81) 2126-8430
(ramais 4002/4029) Horário de Atendimento: 8h às 12h

14h às 17h

D E PA RTA M E N TO
DE SISTEMAS DE

C O M P U TA Ç Ã O

Informática Subá-
rea: Ciência da

Computação

Adjunto A DE 01 Livre-docente ou Doutor em computação ou áreas afins.
3.Temas de Pesquisa do Concurso: Banco de Dados, Matemática Computa-

cional, Teoria da Computação, Sistemas Embarcados, Sistemas de Informação
e Sistemas de Controle

No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um dos temas de pesquisa
re l a c i o n a d o s ) .

Nesse sentido, informamos que as inscrições, exclusivamente para esta área, estarão prorrogadas até 05 de janeiro de 2016, de acordo com os itens 2.1 a 2.5.1 que trata das inscrições.

ANÍSIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO

Leia-se:
5.4 Até o dia 08/12/2015 será divulgada a lista de pontos de

cada matéria/área de conhecimento para as provas escrita ou es-
crita/prática e didática relativa ao Concurso.

SÍLVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 1/2015

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, por
meio da Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria nº
599/2015, de 03 de Julho de 2015, torna público aos interessados que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da divulgação deste
Edital, promove CHAMAMENTO PÚBLICO para seleção de uma
doação não onerosa, pura, sem encargos ou condição, de imóvel (eis)
particular (es) para a instalação do seu Campus Universitário na
cidade de Feira de Santana - BA, cujas inscrições poderão ser rea-
lizadas mediante remessa de proposta para sua Comissão Especial de
Licitação, situada na Rua Rui Barbosa, nº 710, Centro, Campus Uni-
versitário, Cruz das Almas - BA, CEP 44.380-000, obedecidas às
especificações e normas constantes do Edital, às disposições da Lei nº
8.666/93, aos princípios que regem a Administração Pública e demais
disposições legais pertinentes. O edital, em seu inteiro teor, está
disponível a partir da data desta publicação, no site da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia (www.ufrb.edu.br).

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
N O RT E

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60025/2015 -
UASG 153103

Nº Processo: 23077014039201420 . Objeto: Obter o apoio na exe-
cução das atividades e, inclusive na gestão administrativa e financeira
da CONTRATADA ao Projeto Acadêmico intitulado: ?Pesquisa de
perfil e diagnóstico socioeconômico municipal visando o aperfei-
çoamento e especialização técnica de recursos humanos em planos
municipais de saneamento básico?. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: A FUNPEC é constutuida nos termos da
legislação brasileira e devidamente credenciada junto ao MEC. De-
claração de Dispensa em 02/12/2015. ANGELA MARIA PAIVA
CRUZ. Reitora. Ratificação em 02/12/2015. JOAO EMANUEL
EVANGELISTA DE OLIVEIRA. Pró-reitor de Planejamento e Co-
ordenação Geral. Valor Global: R$ 3.422.525,43. CNPJ CONTRA-
TADA : 08.469.280/0001-93 FUNDACAONORTE RIO GRANDEN-
SE DE PESQUISA E CULTURA.

(SIDEC - 04/12/2015) 153103-15234-2015NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2015 - UASG 153103

Número do Contrato: 4245/2013.
Nº Processo: 23077060656201588.
DISPENSA Nº 60023/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado:
08469280000193. Contratado : FUNDACAO NORTE RIO GRAN-
DENSE DE -PESQUISA E CULTURA. Objeto: Alterar a Cláusula
Oitava - Dos Resultados Acadêmicos Esperados na Execução do
Contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Decreto 7423/10, Decreto
8241/14, Resolução 28/11-CONSAD, Acórdão 2731/08-TCU. Vigên-
cia: 03/12/2015 a 12/11/2018. Data de Assinatura: 03/12/2015.

(SICON - 04/12/2015) 153103-15234-2015NE800002

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E
QUALIDADE DE VIDA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 259/2015

Contratante: Universidade Federal de Pernambuco. Contratado como
Professor SUBSTITUTO: REGINALDO FREIRE DA SILVA FI-
LHO. Fundamento: Art. 6º da Lei nº 8.745/93 e Processo nº
23076.018778/2015-81. Objetivo: Magistério no Departamento de
MATERNO INFANTIL. Valor: R$ 2.173,85 (dois mil cento e setenta
e três reais e oitenta e cinco centavos), mensais, reajustáveis de
acordo com as majorações incidentes sobre o vencimento de um
Professor de Magistério Superior, CLASSE A, Denomição Auxiliar,
NIVEL 1, com ESPECIALIZAÇÃO, em regime de trabalho de 20
horas semanais. Vigência: 13/05/2015 a 13/08/2015. Verba: Dotação
do Tesouro Nacional.

EXTRATOS DE DISTRATOS

Processo nº 23076.061150/2014-15. Contratado como PROFESSOR
SUBSTITUTO: EGLÂNIO JOSE PESSOA DA SILVA JÚNIOR. Ob-
jeto: distratar o referido contrato de locação de serviços, a partir de
04.01.2015, produzindo, este distrato, efeitos futuros, não contando
com efeitos pretéritos à data de sua assinatura, para os quais é dada
plena, geral e recíproca quitação pelas partes contratantes. Data da
assinatura: 21/10/2013.

Processo nº 23076.049247/2014-50. Contratado como PROFESSOR
SUBSTITUTO: CAROLINA LINARD DE OLIVEIRA. Objeto: dis-
tratar o referido contrato de locação de serviços, a partir de
18.08.2015, produzindo, este distrato, efeitos futuros, não contando
com efeitos pretéritos à data de sua assinatura, para os quais é dada
plena, geral e recíproca quitação pelas partes contratantes. Data da
assinatura: 21/10/2013.

Processo nº 23076.018451/2015-18. Contratado como PROFESSOR
SUBSTITUTO: ALLAN LEMOS MAIA. Objeto: distratar o referido
contrato de locação de serviços, a partir de 03.05.2015, produzindo,
este distrato, efeitos futuros, não contando com efeitos pretéritos à
data de sua assinatura, para os quais é dada plena, geral e recíproca
quitação pelas partes contratantes. Data da assinatura: 31/03/2014.

Processo nº 23076.018547/2015-78. Contratado como PROFESSOR
SUBSTITUTO: MARCOS EUGÊNIO RAMALHO BEZERRA. Ob-
jeto: distratar o referido contrato de locação de serviços, a partir de
23.04.2015, produzindo, este distrato, efeitos futuros, não contando
com efeitos pretéritos à data de sua assinatura, para os quais é dada
plena, geral e recíproca quitação pelas partes contratantes. Data da
assinatura: 12/06/2013.

Processo nº 23076.010196/2015-57. Contratado como PROFESSOR
SUBSTITUTO: SÉRGIO JOSÉ DA SILVA. Objeto: distratar o re-
ferido contrato de locação de serviços, a partir de 12.05.2014, pro-
duzindo, este distrato, efeitos futuros, não contando com efeitos pre-
téritos à data de sua assinatura, para os quais é dada plena, geral e
recíproca quitação pelas partes contratantes. Data da assinatura:
12/05/2014.

Processo nº 23076.052781/2014-43. Contratado como PROFESSOR
SUBSTITUTO: LUIZ FELIPE ALBANEZ FALCÃO. Objeto: dis-
tratar o referido contrato de locação de serviços, a partir de
04.11.2014, produzindo, este distrato, efeitos futuros, não contando
com efeitos pretéritos à data de sua assinatura, para os quais é dada
plena, geral e recíproca quitação pelas partes contratantes. Data da
assinatura: 14/01/2013.

Processo nº 23076.061061/2014-79. Contratado como PROFESSOR
SUBSTITUTO: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DA SILVA. Objeto:
distratar o referido contrato de locação de serviços, a partir de
12.12.2014, produzindo, este distrato, efeitos futuros, não contando
com efeitos pretéritos à data de sua assinatura, para os quais é dada
plena, geral e recíproca quitação pelas partes contratantes. Data da
assinatura: 15/01/2013.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PRECOS

Processo n. 23076.029183/2015-51. / Atas de Registro de Precos n.
494, 495 e 496/2015-UFPE. / Objeto: Aquisicao de Nutricao pa-
renteral em Bolsas Prontas para Uso para o Hospital das Clinicas da
UFPE. / Modalidade de Licitacao: Pregao Eletronico n. 207/2015. /
Vigencia: 12 meses, a contar da data da publicacao do extrato do
Instrumento no DOU. / Contratante: UFPE, CNPJ: 24.134.488/0001-
08. / Fornecedores: Fresenius Kabi Brasil LTDA, CNPJ:
49.324.221/0015-00, no valor global de R$ 28.212,00; Baxter Hos-
pitalar LTDA, CNPJ: 49.351.786/0010-71, no valor global de R$
47.650,00; Laboratorios B Braun S/A, CNPJ: 31.673.254/0002-85, no
valor global de R$ 118.000,00. / Assinaturas: UFPE: Dr. Frederico
Jorge Ribeiro - Superintendente; REPRESENTANTES LEGAIS: Sra.
Fatima Maria Monteiro Magalhaes. / Sr. Carlos Eduardo Silva. / Sr.
Eraldo Pereira de Andrade, respectivamente.

Processo n. 23076.038333/2015-18. / Ata de Registro de Precos n.
493/2015-UFPE. / Objeto: Eventual contratacao de empresa espe-
cializada para fornecimento de carimbos e afins, com execucao me-
diante regime de empreitada por preco unitario para o Hospital das
Clinicas da UFPE. / Modalidade de Licitacao: Pregao Eletronico n.
212/2015. / Vigencia: 12 meses, a contar da data da publicacao do
extrato do Instrumento no DOU. / Contratante: UFPE, CNPJ:
24.134.488/0001-08. / Fornecedor: HBL CARIMBOS E PLACAS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 72.649.361/0001-74, no
valor global de R$ 34.847,60. / Assinaturas: UFPE: Dr. Frederico
Jorge Ribeiro - Superintendente; REPRESENTANTE LEGAL: Sr Jo-
se Vieira da Silva, respectivamente.

RETIFICAÇÕES

No extrato do Convênio nº 05/2015-UFPE, Processo nº
23076.060368/2014-52, publicado no DOU de 13.11.2015, Seção 3,
página 84, onde se lê: "celebrado em 23/01/2015", leia-se: "celebrado
em 09.11.2015".

No extrato do Protocolo de Intenções nº 70/2015-UFPE, Pro-
cesso nº 23076.057187/2014-49, publicado no DOU de 11.11.2015,
Seção 3, página 67, onde se lê: "celebrado em 09/03/2014", leia-se:
"celebrado em 09.12.2014".

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA
BAHIA

EDITAL Nº 1, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 11/2015

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔN-
CAVO DA BAHIA (UFRB), no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, resolve:

Retificar o Edital nº11, de 01 de dezembro de 2015, pu-
blicado no DOU nº 231, de 03/12/2015, Seção 3, páginas 66-69:

Onde se lê:
5.4 Até o dia 24/11/2015 será divulgada a lista de pontos de

cada matéria/área de conhecimento para as provas escrita ou es-
crita/prática e didática relativa ao Concurso.

1752810
Realce
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8.9 - Em caso de empate envolvendo candidato idoso o
primeiro critério de desempate será a idade. Tal direito é assegurado
aos candidatos que se enquadrarem na condição de idoso, ou seja,
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

8.10 - Os demais critérios de desempate estão estabelecidos
no Artigo 38 da Resolução nº 24/13-CEPE, § 6º, inciso II.

9 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
9.1 - O resultado do concurso, uma vez homologado, será

publicado no Diário Oficial da União, cabendo ao Departamento ou
Unidade equivalente solicitar a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas o
provimento da(s) vaga(s).

9.2 - No transcorrer do concurso, caberá pedido de recon-
sideração na forma do Artigo 39 da Resolução 24/13-CEPE.

9.3 - Caberá recurso do resultado final do concurso, con-
forme Artigo 41 da Resolução 24/13 - CEPE.

10 - DO PROVIMENTO DA VAGA
10.1 - O provimento ocorrerá no nível inicial da respectiva

classe, com a remuneração fixada em lei, no Regime Jurídico Único
de que trata a Lei n.º 8112, de 11/12/90, obedecendo rigorosamente a
ordem de classificação do concurso público.

10.2 - O candidato aprovado que for convocado para assumir
o cargo somente será empossado se for considerado apto física e
mentalmente para o cargo pretendido, através de avaliação clínica,
médico-ocupacional e laboratorial realizada pelo Serviço de Segu-
rança e Saúde Ocupacional da Universidade Federal do Paraná, sendo
a rotina básica complementada por exames clínicos e/ou laboratoriais
especializados, sempre que necessários.

10.3 - Quando da posse, o candidato habilitado deverá apre-
sentar os comprovantes exigidos referente à titulação mínima e de-
mais documentos necessários, cuja relação encontra-se disponível no
endereço eletrônico www.progepe.ufpr.br, bem como submeter-se-á às
normas estabelecidas pela Universidade Federal do Paraná.

10.4 - O candidato que apresentar documentos que com-
provem a conclusão do curso atestando que o diploma está em fase de
expedição, deverá apresentar à PROGEPE o referido diploma re-
gistrado, no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da data da
posse, caso contrário acarretará na abertura de processo adminis-
trativo.

10.5 - Os títulos obtidos no exterior deverão estar reva-
lidados no país.

10.6 - Se verificado ausência de documento de título, con-
forme o exigido no edital do concurso, o candidato poderá ser eli-
minado a qualquer tempo.

11 - DO REGIME DE TRABALHO
11.1 - O provimento dar-se-á no regime de 20 (vinte) horas

semanais.
11.2 - No prazo de até 36 (trinta e seis) meses da nomeação,

o professor será submetido à aprovação em avaliação de desem-
penho.

12 - DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
O concurso terá validade de 12 (doze) meses, a partir da

publicação do Edital de Homologação do concurso no Diário Oficial
da União, podendo ser prorrogado por igual período, conforme es-
tabelecido no Art. 12 da Portaria MPOG nº 450 de 06/11/02, pu-
blicada no Diário Oficial da União de 07/11/02.

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 - Observados os dispositivos legais, o interesse da ad-

ministração e o disposto na Portaria 475/87- MEC, poderão ser apro-
veitados para nomeação, candidatos aprovados em concursos públicos
de outras Instituições Federais de Ensino Superior, bem como a UF-
PR poderá disponibilizar para outras IFES candidatos remanescentes
habilitados neste certame, obedecendo-se rigorosamente a ordem de
classificação do candidato no concurso e, consultados os departa-
mentos ou unidades equivalentes e os conselhos setoriais.

13.2 - Os casos omissos serão julgados pelo Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Paraná.

13.3 - O presente Edital, bem como as Resoluções n.º 24/13-
CEPE, e nº 10/05-CEPE, o Decreto 6.944/09, e demais informações,
encontram-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico
http://www.progepe.ufpr.br e na secretaria do departamento ou uni-
dade equivalente e do setor respectivo.

13.4 - Demais informações, bem como outros concursos para
a carreira docente e técnico-administrativa, também estão disponíveis
na Internet no seguinte endereço: http://www.progepe.ufpr.br.

LARYSSA MARTINS BORN
Pró-Reitora

EDITAL Nº 528, DE 1o- DE NOVEMBRO DE 2015

Torno público para conhecimento dos interessados, os nomes
dos candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos, de
que trata o Edital nº 374/15-PROGEPE, publicado no D.O.U. de
21/09/2015, Seção 3, páginas 59 e 60, na carreira de Magistério
Superior na Classe A Professor Adjunto A, em regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, a seguir discriminados:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E FINANÇAS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 817583/2015, Nº Processo:
23075086875201515, Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANA, Convenente: FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO PARANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIEN-
CIA,TECNOLOGIA E DA CULTURA CNPJ nº 78350188000195,
Objeto: Conjugação de esforços entre os participes visando a pres-
tação de serviços técnicos especializados de planejamento e execução
de Concurso Público, para o Municipio de Curitiba, para provimento
de vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços Escolares, de acordo
com o Plano de Trabalho devidamente aprovado., Valor Total: R$
55.200,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou
descentralizado por exercício: 2015 - R$ 55.200,00, Crédito Orça-
mentário: Num Empenho: 2015NE805235, Valor: R$ 100,00, PTRES:
087150, Fonte Recurso: 0250199901, ND: 33503904, Vigência:
18/11/2015 a 17/11/2016, Data de Assinatura: 18/11/2015, Signa-
tários: Concedente: ZAKI AKEL SOBRINHO CPF nº 359.063.759-
53, Convenente: LUIZ ROGERIO FARIAS CPF nº 142.032.009-20.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 5572/2015 UASG 153080

Nº Processo: 23076034579201540 . Objeto: Prestação de serviços
pela Fade à UFPE para execução do projeto "Capacitação sobre
Expansão e Consolidação da Estratégia da Saúde da Família -
PROESF". Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Trata-se
de instituição de apoio à UFPE de inquestionável reputação ético-
profissional, sem fins lucrativos. Declaração de Dispensa em
28/10/2015. LENITA ALMEIDA AMARAL. Pró-reitora da Progepe.
Ratificação em 01/12/2015. FLORISBELA DE ARRUDA CAMARA
E SIQUEIRA CAMPOS. Vice-reitora. Valor Global: R$ 614.250,00.
CNPJ CONTRATADA : 11.735.586/0001-59 FUNDACAODE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE-
DRAL DE PERNAMBUCO.

(SIDEC - 02/12/2015) 153080-15233-2015NE800061

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 37/2015

Vencedores: 1)Grupo Nildo Saneamento e Construção LTDA -
ME(Grupos 1 e 3), 2)O. E. Dias - Previne Saúde Ambiental -
ME(Grupo 2).

(SIDEC - 02/12/2015) 153080-15233-2015NE800061

PREGÃO Nº 148/2015

Vencedores: 1)Mt Comercial Médica LTDA - ME(Item: 33), 2)Gab-
master Materiais hospitalares LTDA - ME(Itens: 7, 14 e 21), 3)Ju-
liano Cesar das Chagas - ME(Itens: 19, 20 e 32).

(SIDEC - 02/12/2015) 153080-15233-2015NE800061

PREGÃO Nº 201/2015

Vencedor: 1)Suporte Manutenção para computadores LTDA -
ME(Item 1).

(SIDEC - 02/12/2015) 153080-15233-2015NE800061

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
E QUALIDADE DE VIDA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n 03/2014-UFPE, fir-
mado em 08.01.2015, entre a UFPE, CNPJ: 24.134.488/0001-08 e a
M. A. Souza Rocha ME, CNPJ: 06.091.295/0001-35. / Objeto: Pror-
rogar o prazo de vigencia do Contrato ora aditado por mais 12 meses.
/ Vigencia: De 08.01.2015 ate 08.01.2016. / Valor: R$ 2.247,17 men-
sais. / Signatarios: UFPE: Anisio Brasileiro de Freitas Dourado-Rei-
tor; CONCESSIONARIA: Sra. Micheline Andrade Souza Rocha-Di-
retora Administrativa. / Processo: 23076.057425/2014-16.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO
DA BAHIA

EDITAL Nº 11, DE 1o- DE DEZEMBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO

SUPERIOR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔN-
CAVO DA BAHIA (UFRB), no exercício da Reitoria e no uso de
suas atribuições estatutárias, tendo em vista o disposto no Artigo 37,
inciso II, da Constituição Federal, no Decreto Nº. 6.944, de
21/08/2009, Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 405, de
30/08/2012, DOU de 31/08/2012, Portaria Interministerial Nº 24, de
05/02/2013, DOU de 06/02/2013, Portaria Interministerial Nº 111, de
02/04/2014, DOU de 03/04/2014, Portaria Interministerial Nº 313, de
04/05/2015, DOU de 05/08/2015, para atendimento das demandas
desta IFE, em cumprimento às pactuações do termo de acordo de
metas dos Programas de Expansão e REUNI, torna público que es-
tarão abertas as inscrições do Concurso Público para cargo de Pro-
fessor da Carreira do Magistério Superior da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia (UFRB), observados os termos da Lei Nº. 8.112,
de 11/12/90, da Lei 12.772 de 28/12/2012, DOU de 31/12/2012,
alterada pela Lei 12.863 de 24/09/2013, das Resoluções CONAC Nº
021/2013, CONAC Nº 031/2013 e CONAC Nº 001/2014 que alteram
a Resolução CONAC Nº 003/2013 das disposições do Estatuto e do
Regimento da Universidade e da legislação pertinente e complemen-
tar, mediante as condições contidas neste Edital, publicado no Diário
Oficial da União.

1. Das Disposições Preliminares
1.1 As matérias/áreas de conhecimento, o número de vagas,

o regime de trabalho, os requisitos específicos e a titulação exigida
para o cargo estão especificados no Anexo I deste Edital.

1.2 As provas e as etapas do Concurso Público serão rea-
lizadas no Centro de Artes, Humanidades e Letras, em período a ser
divulgado pela UFRB no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.

1.3 A norma interna que rege o presente Concurso Público é
a Resolução do Conselho Acadêmico CONAC Nº 003/2013 e suas
alterações, que se encontram disponíveis, na íntegra, no sítio
www.ufrb.edu.br/conac. A nenhum candidato é dado desconhecê-
las.

1.4 Todas as demais informações de interesse dos candidatos,
tais como: possíveis editais de retificação; homologação das ins-
crições; resultado de julgamento de recursos; data e horário de rea-
lização das provas; lista de pontos; resultado das provas; homo-
logação do resultado final do Concurso, além de outras que se façam
necessárias, serão divulgadas no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.

1.5 São atividades próprias do pessoal docente de nível su-
perior as pertinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão que, in-
dissociáveis, visem à aprendizagem, à produção de conhecimento, à
ampliação e transmissão do saber e da cultura, as inerentes ao exer-
cício das funções de direção, assessoramento, chefia, coordenação e
assistência na própria Instituição, além de outras previstas na le-
gislação vigente.

Setor: Ciências Exatas
Departamento: Matemática
Área de Conhecimento: Cálculo no Rn e Álgebra Linear
Processo: 23075.083868/2015-53
Número de vagas: 02 (duas)

N.º DE OR-
DEM

NOME PONTUAÇÃO
MÉDIA

01 Matheus Batagini Brito 8,91
02 Fernando de Ávila Silva 8,00
03 Roberto Ribeiro Santos Junior 7,80
04 Diego Mano Otero 7,60
05 Tanise Carnieri Pierin 7,47

LARYSSA MARTINS BORN
Pró-Reitora

PREGÃO Nº 211/2015

Vencedores: 1)MT COMERCIAL MEDICA LTDA - ME (Item: 24);
2)QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP (Itens: 22 e 23) e 3)PER-
LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA
(Item: 14).

MARILIA BATISTA DE LIMA PEQUENO
Coordenadora de Licitações

(SIDEC - 02/12/2015) 153409-15233-2015NE800061

Kássio
Realce
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1.6 O ingresso na carreira do magistério superior dar-se-á no nível inicial da classe A, mediante
aprovação em concurso público de provas e títulos, com as seguintes denominações e remuneração a
seguir

VALORES DO VENCIMENTO BÁSICO

DENOMINAÇÃO VENCIMENTO BÁSICO EM R$
REGIME DE TRABALHO

20 horas 40 horas Dedicação Exclusiva
ADJUNTO A
ASSISTENTE A
AUXILIAR

2.018,77 2.814,01 4.014,00

VALORES DA RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO (RT)
CLASSE A - NÍVEL I

REGIME DE
TRABALHO

DENOMINAÇÃO RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$

A P E R F E I Ç O A M E N TO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO D O U TO R A D O
20 horas ADJUNTO A

ASSISTENTE A
AUXILIAR

86,16 155,08 480,01 964,82

40 horas ADJUNTO A
ASSISTENTE A
AUXILIAR

168,29 370,72 985,69 2.329,40

Dedicação Ex-
clusiva

ADJUNTO A
ASSISTENTE A
AUXILIAR

352,98 616,83 1.931,98 4.625,50

2. Das Inscrições
2.1 Somente se concederá isenção de pagamento dos valores estabelecidos no item 2.8 aos

candidatos amparados pelos Decretos nº 6.593, de 02/10/2008, e nº 6.135, de 26/06/2007, que estejam
regularmente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com
número do NIS.

2.2 Para tanto, o candidato deverá:
2.2.1 Acessar, a partir de 04/12/2015, o sítio www.ufrb.edu.br/concursos à esquerda da tela

inicial na seguinte seqüência: clicar em "Concursos para Docentes", "Concursos de 2015", clicar no
atalho "Concurso Docente Edital Nº 11/2015" e finalmente selecionar os itens "Declaração de Isenção da
Inscrição" e "Requerimento de Isenção da Inscrição".

2.2.2 Preencher o Requerimento de Isenção do Pagamento do Valor Total da Inscrição, in-
dicando o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico;

2.2.3 Preencher a declaração de que atende à condição estabelecida no item 2.1;
2.2.4 Protocolar no Núcleo de Gestão de Seleções e Concursos, localizado na Pró-Reitoria de

Gestão de Pessoal, Prédio 04, situado na Rua Rui Barbosa, 710 - Centro - Cruz das Almas/BA, CEP:
44.380-000, até o dia 14/12/2015;

2.3 A UFRB divulgará no sítio www.ufrb.edu.br/concursos até o dia 18/12/2015 o resultado dos
pedidos de isenção do pagamento do valor total da inscrição;

2.4 Os candidatos, mesmo que isentos, somente serão considerados inscritos no Concurso se
cumpridos os prazos, condições e as exigências constantes do item 2 e seus subitens, exceto no que se
refere ao pagamento e à comprovação do pagamento do valor total da inscrição, para os candidatos
isentos.

2.5 As inscrições estarão abertas no período de 04/12/2015 a 04/01/2016.
2.6 Serão automaticamente reabertas as inscrições para todas as matérias/áreas de conhecimento

em que não houverem candidatos inscritos ou em que o número de inscritos for menor que o número de
vagas. Nesses casos, as inscrições estarão reabertas para a classe imediatamente inferior e a titulação
exigida será a relativa à nova classe. O Centro de Ensino reprogramará e divulgará os prazos das etapas
subseqüentes deste Concurso, no que se refere à matéria/área de conhecimento com inscrições reabertas
no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.

2.7 A inscrição do candidato no Concurso implica conhecimento e aceitação tácita das con-
dições estabelecidas neste Edital, das normas internas constantes da Resolução CONAC Nº 003/2013 e
suas alterações, além das demais informações que porventura venham a ser divulgadas no sítio
www.ufrb.edu.br/concursos, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

2.8 O valor total da inscrição, para a classe relativa ao cargo deste Concurso, é de R$ 90,00
(noventa reais), que corresponde a: Taxa de Inscrição - R$ 30,00 (trinta reais) e Custos Operacionais -
R$ 60,00 (sessenta reais).

2.9 O pagamento deverá ser efetuado até 05/01/2016, preferencialmente nas agências do Banco
do Brasil, através de GRU - Simples, a ser obtida no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.

2.10 As inscrições poderão ser feitas presencialmente no horário das 08:30 às 11:30 e das 14:00
às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados no endereço constante no item 2.10.4 ou através
do sítio www.ufrb.edu.br/concursos, conforme a seguir:

2.10.1 Acessar o sítio www.ufrb.edu.br/concursos à esquerda da tela inicial na seguinte se-
qüência: clicar em "Concursos para Docentes", "Concursos de 2015", clicar no atalho "Concurso
Docente Edital Nº 11/2015" e finalmente selecionar a opção Inscrição.

2.10.2 Preencher cuidadosamente o Requerimento de Inscrição, observando as instruções dadas
na tela do computador e no presente Edital.

2.10.3 Imprimir e conferir o Requerimento de Inscrição. Assinar a via impressa.
2.10.4 Enviar à Gerência Técnica Administrativa do Centro de Artes, Humanidades e Letras

(ver endereço a seguir), pela Empresa Brasileira de Correios Telégrafos - ECT, via SEDEX, às expensas
do candidato, o Requerimento de Inscrição assinado, o comprovante de pagamento do valor total da
inscrição (GRU) e os documentos indicados no item 2.11, sendo que a data da postagem deverá ser até
o dia 05/01/2016.

Centro de Artes, Humanidades e Letras - CAHL
A/C Gerência Técnica Administrativa
Campus Universitário de Cachoeira
Rua Maestro Irineu Sacramento, s/n, Centro
CEP: 44300-000
Cachoeira-BA
Telefax: (75) 3425-2979/3425-4316
Sítio: http://www.ufrb.edu.br/cahl
2.11 O Requerimento de Inscrição devidamente preenchido e assinado deverá estar acom-

panhado de:
2.11.1 Comprovante do pagamento do valor total da inscrição (GRU);
2.11.2 Uma (01) Cópia dos seguintes documentos:
2.11.2.1 Documento oficial de identidade, para brasileiros, cópia autenticada;
2.11.2.2 Prova de quitação com o serviço militar, para brasileiros;
2.11.2.3 Prova de quitação com as obrigações eleitorais, para brasileiros - comprovante das três

últimas votações ou certidão de quitação eleitoral obtida no sítio www.tse. g o v. b r ;

2.11.2.4 Documento comprobatório de permanência regular no Brasil, para estrangeiros;
2.11.2.5 Passaporte atualizado, com visto permanente, para estrangeiros;
2.11.2.6 Prova de proficiência em língua portuguesa, para estrangeiros;
2.11.3 Duas (02) cópias do Memorial de Títulos devidamente atualizado (descrição comentada

da trajetória intelectual/acadêmica do candidato);
2.12 O documento de identidade deverá atender a todas as seguintes exigências:
2.12.1 Fotografia que permita identificar claramente o portador;
2.12.2 Bom estado de conservação, sem rasuras ou adulterações; e
2.12.3 Dentro do prazo de validade, se for o caso.
2.13 O documento oficial de identidade utilizado no momento da inscrição deverá atender às

exigências estabelecidas no item 2.12. São documentos de identidade aceitos: Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) com fotografia, carteiras expedidas por Comandos Militares, por Secretarias de
Segurança Pública e por Corpos de Bombeiros Militares; passaporte; carteiras expedidas por órgãos
fiscalizadores de exercício profissional; Carteira de Trabalho e Previdência Social; e carteiras funcionais
expedidas por Órgão Público que valham como identidade, na forma da Lei.

2.14 Não será aceita, em hipótese alguma, inscrição condicionada ou que não atenda aos
requisitos deste Edital.

2.15 Os dados informados no ato da inscrição e o pagamento são de responsabilidade exclusiva
do candidato.

2.16 A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as provas, a nomeação e a posse do
candidato, desde que verificada a falsidade em qualquer declaração prestada e/ou irregularidade nas
provas ou em documentos apresentados.

2.17 Somente nas hipóteses de cancelamento do Concurso por conveniência da administração
ou motivo de força maior poderá haver devolução da quantia paga a título de inscrição.

2.18 Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo com as condições
previstas neste Edital.

2.19 Admitir-se-á inscrição através de procuração, por instrumento público ou particular, este
último com firmas reconhecidas, e, em ambos os casos, acompanhada de cópia autenticada das cédulas
de identidade do candidato e do seu procurador, assumindo o candidato total responsabilidade pelas
informações prestadas por seu procurador e arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu
representante.

2.20 A homologação das inscrições será publicada no sítio www.ufrb.edu.br/concursos até o dia
19/01/2016.

2.21 O candidato poderá interpor recurso, devidamente fundamentado, indicando com precisão
os pontos a serem examinados, mediante Requerimento dirigido à Direção do Centro protocolado
presencialmente pelo candidato no respectivo Centro, cujo endereço consta do item 2.10.4, nos dias 20
a 21/01/2016.

2.21.1 Admitir-se-á interpor recurso através de procuração, devendo atender às exigências
estabelecidas no item 2.19.

2.21.2 Não será aceito recurso, via fac-símile, postal ou correio eletrônico.
2.22 O resultado dos pedidos de recursos será divulgado no sítio www.ufrb.edu.br/concursos até

o dia 28/01/2016.
2.23 A Banca Examinadora do concurso será divulgada no sítio www.ufrb.edu.br/concursos até

o dia 21/01/2016.
2.23.1 Envio do Manifesto de Impedimento ou Suspeição de Membro ou Suplente da Banca

Examinadora, se for o caso, até 2 (dois) dias a contar da data de divulgação da Banca Examinadora,
disponibilizada no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.

2.24 Recursos extemporâneos serão indeferidos preliminarmente.
2.25 Os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas deverão entregar no dia da prova

escrita, antes do sorteio do ponto da prova escrita, 02 (duas) vias do currículo com os documentos
referentes ao mesmo, apresentado conforme modelo da Plataforma Lattes (a documentação em língua
estrangeira deverá ser acompanhada de tradução para o Português);

2.25.1 O candidato que não entregar as 02 (duas) vias do currículo e os documentos com-
probatórios no período previsto por este edital, terá nota 0 (zero) na etapa da prova de títulos deste
concurso.

2.25.2 Os documentos relativos à titulação (plena ou em fase de obtenção) são indispensáveis
para efeito de pontuação na Prova de Títulos, entretanto a sua não apresentação não elimina au-
tomaticamente o candidato do certame.

2.26 Os candidatos que necessitarem de condições especiais, devidamente comprovadas por
laudo emitido por especialista, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença - CID, deverão solicitá-las à direção do Centro de Artes, Humanidades e Letras
de 20/01/2016 a 03/02/2016, obedecendo aos critérios de viabilidade e de razoabilidade, cuja decisão
será comunicada ao candidato até 15/02/2016.

3. Da Participação de Pessoas Portadoras de Deficiência
3.1 Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito a inscrição nos Concursos

Públicos para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são
portadoras, de acordo com o inciso VIII, do Art. 37, da Constituição Federal, e § 2º do Art. 5º, da Lei
nº 8.112/90 de 11/12/1990.

3.2 Consideram-se portadores de deficiência as pessoas que se enquadrem nas categorias
discriminadas no Art. 4º, do Decreto nº 3.298/99, publicado no DOU de 21/12/1999.

3.3 Conforme estabelecido no Art. 37, § 1º do Decreto nº 3.298/99, o percentual mínimo de
reserva de vagas à portadores de deficiência é de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, e o máximo
é de 20% (vinte por cento), conforme estabelece o Art. 5º, § 2º, da Lei 8.112/90.

3.4 Considerando os percentuais citados no subitem 3.3, não se aplica a reserva de vagas às
pessoas portadoras de deficiência, para os cargos cuja área de conhecimento/matéria ofereça menos de
05 (cinco) vagas.

4. Da Participação de Pessoas Negras
4.1 Fica assegurado aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos

públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública
federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia
mista controladas pela União, nos termos da Lei nº 12.990, de 09/06/2014, publicada em D.O.U. em
10/06/2014.

4.2 Conforme §1º do art. 1º da Lei nº Lei nº 12.990/2014, a reserva de vagas será aplicada
sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 03 (três).

4.3 Considerando o citado no subitem 4.2, não se aplica a reserva de vagas aos negros, para os
cargos cuja área de conhecimento/matéria ofereça menos de 03 (três) vagas.

5. Do Processo Seletivo, Realização, Avaliação das Provas e Classificação
5.1 O Concurso constará das seguintes etapas de prova: escrita ou escrita/prática, didática (aula

pública), prova de títulos e defesa de memorial, prevista na Resolução Nº. 003/2013 e suas alterações,
conforme os critérios e parâmetros nela estabelecidos.

5.2 As provas deste Concurso Público serão iniciadas em 22/02/2016 no Centro ao qual está
vinculada a matéria/área de conhecimento na qual o candidato se inscreveu no endereço constante do
item 2.10.4 deste Edital com a data e o local da realização do concurso a serem divulgados no sítio
w w w. u f r b . e d u . b r / c o n c u r s o s .

5.2.1 O cronograma das provas será divulgado no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.
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'5.3 O candidato deverá comparecer ao local a ser divulgado no sítio www.ufrb.edu.br/concursos
conforme item 5.2 para a realização das provas com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário
fixado para seu início, portando o documento de identidade original. No item 2.12 são especificados os
documentos de identificação aceitos.

5.4 Até o dia 24/11/2015 será divulgada a lista de pontos de cada matéria/área de conhecimento
para as provas escrita ou escrita/prática e didática relativa ao Concurso.

5.5 Conforme a Resolução Nº. 003/2013 e suas alterações, a prova escrita será discursiva e terá
caráter eliminatório e classificatório. A prova prática terá caráter eliminatório e complementar a prova
escrita quando a matéria/área de conhecimento assim o exigir. A prova didática terá caráter eliminatório
e classificatório.

5.6 A prova de títulos e a defesa do memorial terão caráter classificatório, entretanto computada
na Média Final, como previsto na Resolução Nº. 003/2013 e suas alterações, Arts. 29 e 30.

5.7 A prova didática e a defesa de memorial serão realizadas em sessão pública e gravadas para
efeito de registro e avaliação.

5.8 Na avaliação dos candidatos as notas deverão variar de zero a dez e, nas provas eli-
minatórias no transcurso do concurso. Serão eliminados e, por consequência, excluídos de participar das
provas subsequentes, os candidatos que não obtiverem nota mínima 7,0 (sete) por, no mínimo de 02
(dois) membros da comissão examinadora.

5.9 Em nenhuma das provas do Concurso será admitida a comunicação direta ou indireta entre
os candidatos.

6. Do Resultado das Provas e dos Recursos
6.1 O candidato poderá interpor recurso, devidamente fundamentado, junto ao Conselho do

Centro de Artes, Humanidades e Letras protocolado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da
publicação dos resultados de cada etapa do certame.

6.1.1 É incabível interpor recurso à prova didática/prática e à defesa de memorial.
6.2 Após a conclusão das etapas, a Comissão Examinadora fará a leitura do relatório final em

sessão pública, encaminhando-o ao Conselho de Centro, para homologação.
6.3 Na hipótese de empate no resultado final para classificação, terá preferência o candidato que

obtiver maior nota na prova didática, mas persistindo o empate, será escolhido o candidato que obtiver
maior nota na prova escrita; sucessivamente, aquele que obtiver o maior número de pontos excedentes
na prova de títulos e, ainda, sucessivamente, aquele que tiver maior tempo de serviço no magistério
superior e, finalmente, o que tiver maior idade.

6.4 Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou correio eletrônico, tendo em vista que
o Artigo 34 da Resolução CONAC 003/2013 e suas alterações determina a obrigatoriedade de pro-
tocolização do recurso junto ao Conselho do respectivo Centro.

6.5 O resultado dos recursos interpostos será publicado no sítio da UFRB
( w w w. u f r b . e d u . b r / c o n c u r s o s )

6.6 Recursos extemporâneos serão indeferidos preliminarmente.
7. Da Homologação do Resultado do Concurso, da Nomeação e da Posse
7.1 A UFRB homologará e publicará no Diário Oficial da União a relação dos candidatos

aprovados e classificados, em número de candidatos de acordo com Anexo II do Decreto Nº. 6.944/2009,
por ordem de classificação.

7.1.1 Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o item 7.1,
ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público.

7.2 O candidato aprovado no Concurso e devidamente homologado será nomeado no nível
inicial do respectivo Cargo da Carreira do Magistério Superior, mediante Portaria expedida pelo Reitor
da UFRB e publicada no Diário Oficial da União, considerada a vaga existente, segundo rigorosa ordem
de classificação.

7.3 Somente poderá ser empossado o candidato selecionado, homologado e nomeado que for
julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, pela Perícia Médica indicada pela UFRB,
na inspeção de saúde, de caráter eliminatório.

7.4 Serão convocados para a inspeção de saúde os candidatos homologados e nomeados até o
limite de vagas oferecidas para o seu cargo.

7.5 Ao comparecer à inspeção de saúde, o candidato deverá estar munido dos seguintes exames
complementares:

a) para todos os candidatos: avaliação psicológica ou psiquiátrica, hemograma completo; gli-
cemia de jejum; colesterol total e frações, uréia, creatinina, sumário de urina; triglicerídeos; TGO; TGP;
Gama GT, VDRL; tipagem sanguínea; exame oftalmológico completo (acuidade visual, tonometria,
fundoscopia e biomicroscopia);

b) para os candidatos da área de saúde: anti-Hbs; AgHbs; anti-Hcv;
c) para os candidatos do sexo feminino: ultrassonografia pélvica e exame preventivo gi-

necológico;
d) para os candidatos com idade maior ou igual a quarenta anos: ECG para ambos os sexos;

mamografia para os candidatos do sexo feminino;
e) para os candidatos do sexo masculino com idade maior ou igual a 45 anos: PSA.
7.6 Os exames de imagem devem ter sido realizados até 90 (noventa) dias, o exame preventivo

ginecológico deve ser realizado até 6 (seis) meses e todos os outros exames em até 30 (trinta) dias antes
da data do comparecimento ao local para Perícia Médica.

7.7 Durante a inspeção de saúde poderão ser solicitados outros exames complementares, na
dependência da necessidade de esclarecimento diagnóstico, a critério da equipe de avaliação médica.

7.8 O candidato nomeado e considerado apto física e mentalmente na inspeção de saúde deverá
tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de sua nomeação.

7.9 O candidato só poderá tomar posse mediante apresentação dos seguintes documentos que
comprovem o cumprimento dos requisitos básicos para a investidura no cargo:

a) CPF;
b) Certificado de Reservista, para brasileiros de sexo masculino;
c) Carteira de Identidade;
d) Certidão de Nascimento, se for solteiro;
e) Certidão de Casamento, se for casado;
f) Documento de Estrangeiro, se for o caso;
g) Título de Eleitor, com comprovantes da última votação ou Certidão de Quitação eleitoral,

para brasileiros;
h) PIS/PASEP (caso possua);
i) Comprovante(s) de escolaridade, conforme exigida no Edital;
j) Declaração de Bens e Rendas (para os contribuintes não isentos);
k) Certidão Conjunta Negativa (Receita Federal);
l) Comprovante de desligamento de vínculo com o serviço público e da iniciativa privada, para

o caso de nomeados para o cargo de Professor DE;
m) Comprovante de desligamento de vinculo com o serviço público, para os demais casos. São

comprovantes de desligamento de vínculo:
1. Para o servidor público - Cópia da publicação da vacância do cargo ocupado ou solicitação

de vacância com data de vigência, protocolada no Órgão com carimbo do recebedor;
2. Para empregado da iniciativa privada - Carteira de Trabalho com a baixa da empresa ou

declaração da empresa constando a data do desligamento.
7.9.1 No ato da posse o candidato nomeado deverá preencher a Declaração de Acumulação de

Cargo/emprego público assim como a Declaração de Não Participação em Gerência ou Administração de
Sociedade Privada (disponíveis na PROGEP).

7.9.1.1 Caso possua outro vínculo com o serviço público, para as exceções previstas em Lei,
deve ser apresentado pelo nomeado uma declaração do Órgão, Entidade ou Empresa Pública, indicando
o cargo ocupado, jornada, dias e horários de trabalho e cópia do último contra-cheque.

7.9.2 Informar os dados bancários (com exceção de poupança ou conta conjunta).
7.9.3 A documentação deverá ser apresentada original e cópia ou cópia autenticada. A não

apresentação da titulação exigida para o cargo impossibilitará a investidura do nomeado.
7.10 O candidato, aprovado, homologado, nomeado e empossado, logo, servidor, somente

poderá ser removido e/ou redistribuído depois de decorridos três anos de efetivo exercício e/ou ter
adquirido a estabilidade nos termos do artigo 21 da Lei Nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a
nova redação dada pela Emenda Constitucional Nº 19, salvo conveniência e interesse da adminis-
tração.

7.11 O candidato nomeado que não tomar posse no prazo estipulado terá sua nomeação tornada
sem efeito, sendo convocado o candidato com classificação subsequente, obedecendo-se à rigorosa
ordem de classificação.

7.12 Os candidatos classificados, com resultado homologado fora dos limites das vagas poderão
ser convocados para nomeação, dentro do prazo de validade do Concurso.

8. Dos Requisitos Básicos para a Investidura no Cargo
8.1 O candidato deverá:
a) ter sido aprovado no concurso público;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado ou ainda, no caso de estrangeiro, estar em situação regular

no país, por intermédio de visto permanente que o habilite inclusive a trabalhar no território nacional. No
caso de ter nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e
portugueses, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

c) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
d) não acumular cargos, empregos e funções públicas e não receber proventos de aposentadoria

que caracterizem acumulação ilícita de cargos, exceto aqueles permitidos no inciso XVI do art. 37 da
Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 34/2001, assegurada a
hipótese de opção nos termos da lei, dentro do prazo para a posse, determinado no § 1º do art. 13 da Lei
nº 8.112/90.

e) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
f) estar em gozo dos direitos políticos;
g) possuir o diploma de graduação e a titulação de pós-graduação específica exigida pelo

Edital;
h) não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura

em cargo público federal, prevista no art. 137, parágrafo único, da Lei nº 8.11 2 / 9 0 ;
i) não ter sofrido, no exercício da função pública, as penalidades previstas nos art. 117, incisos

IX e XI, da Lei nº 8.112/90, que incompatibilizam o ex-servidor para nova investidura em cargo público
federal pelo prazo de cinco anos;

j) não participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não
personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, previsto no
art. 117, inciso X, da Lei nº 8.112/90;

k) no momento da posse, possuir os títulos exigidos, emitidos por instituição de ensino superior,
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou por instituição de ensino superior estrangeira,
devidamente revalidados e registrados no Brasil.

l) Em caso de nacionalidade estrangeira deverá ter fluência na língua portuguesa comprovada
mediante a apresentação de certificado de proficiência em língua portuguesa.

9. Das Disposições Finais
9.1 Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para a realização das provas.
9.2 Será eliminado do certame o candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas do

concurso ou ao local, data e hora previamente estabelecidas nos documentos oficiais de divulgação do
concurso, não lograr aprovação nas provas previstas nas etapas constantes no item 5.

9.3 Durante o período de validade do Concurso, a UFRB reserva-se o direito de proceder às
nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a dis-
ponibilidade orçamentária e até o número de vagas existentes.

9.4 Os candidatos aprovados poderão atuar em qualquer das disciplinas relativas à matéria/área
de conhecimento objeto do concurso e em quaisquer dos Centros da UFRB e, ainda, excepcionalmente,
poderão ministrar qualquer componente curricular da área de conhecimento a qual estiver vinculado no
Centro.

9.5 A jornada de trabalho do candidato admitido poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou
noturno, de acordo com as necessidades da Instituição.

9.6 O prazo de validade do Concurso será de 01 (um) ano contado a partir da data da publicação
da sua homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período conforme
estabelece o Decreto Nº 6.944/2009.

9.7 Ao final do concurso não havendo candidatos aprovados, observadas as matérias/áreas de
conhecimento, a validade dos concursos, a ordem de classificação, a homologação dos resultados e
obedecendo às normas legais pertinentes, a UFRB poderá convocar para nomeação, candidatos ha-
bilitados em Concursos Públicos realizados por outras IFES bem como ceder a essas Instituições
candidatos homologados e não nomeados, nos termos deste Edital.

9.8 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação e/ou
notas, valendo para tanto a homologação do resultado final do Concurso publicada no Diário Oficial da
União.

9.9 Transcorridos 180 (cento e oitenta) dias da publicação da homologação deste Concurso a
documentação dos candidatos não classificados, não homologados, bem como desistentes, será des-
truída.

9.9.1 A retirada da documentação a que se refere o item anterior, somente se fará pessoalmente,
pelo candidato ou por representante legal, mediante comparecimento ao Centro de Artes, Humanidades
e Letras, cujo endereço consta do item 2.10.4, sendo vedados quaisquer outros meios para tal fim.

9.10 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares
deste Concurso que vierem a ser publicados pela UFRB.

9.11 Os candidatos deverão manter atualizados seus endereços para correspondência, infor-
mando-os à Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal em caso de alteração, através do e-mail
ingresso@progep.ufrb.edu.br. O atendimento às convocações feitas pela UFRB, desde o momento da
inscrição até o momento da posse, é de responsabilidade exclusiva do candidato. Serão excluídos deste
Concurso Público os candidatos não localizados em tempo hábil.

9.12 Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da UFRB.
9.13 A íntegra deste Edital está disponível na Internet, no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.

SÍLVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA
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ANEXO I

Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL)
Cachoeira (BA)
Resumo: 05 vagas para Adjunto A e 02 vaga para Assistente A

Matéria/Área do Conhecimento Nº de Vagas Classe Regime de Trabalho Requisitos Específicos Ti t u l a ç ã o
Administração Pública 01 Adjunto DE Graduação em Administração Pública ou áreas

afins
Doutorado em Administração Pública ou áreas afins

Conservação 01 Assistente A DE Graduação em Museologia Mestrado em Museologia ou áreas afins
Ensino de Sociologia 01 Adjunto DE Licenciatura em Ciências Sociais Doutorado em Ciências Sociais, Sociologia ou Educação
Fundamentos do Serviço Social 01 Adjunto DE Graduação em Serviço Social Doutorado em Serviço Social ou áreas afins
Licenciatura em Artes Visuais 02 Adjunto DE Licenciatura em Artes Visuais ou Artes Plásticas Doutorado em Artes Visuais ou áreas afins
Estética/Teoria da Imagem 01 Assistente A DE Graduação em qualquer área Mestrado em Cinema/televisão/audiovisual, artes ou comunicação e

áreas afins com enfoque em Cinema.

Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) - Curso Ciências Sociais
Componentes Curriculares das Matérias/Área de Conhecimento

Matéria/Área de Conhecimento Componentes Curriculares que poderá Ministrar
Fundamentos do Serviço Social Fundamentos Históricos Teóricos Metodológicos do Serviço Social I, II e III; Estágio Supervisionado em Serviço Social I e II;
Ensino de Sociologia Sociologia; Ensino de Sociologia; Teoria Social; Laboratório; Estágio.
Administração Pública Administração Pública e Processos Gerenciais; Planejamento Estratégico no Setor Público; Gestão de Pessoas no Setor Público; Orçamento Público; Organizações e Gestão Pública;

Sistemas de Informação na Gestão Pública; Gestão de Materiais e Patrimônio no Setor Público; Gestão de Operações e Logística no Setor Público.
Conservação Introdução à Museologia; Conservação Preventiva de Bens Culturais; Práticas Laboratoriais de Conservação de Bens Culturais; Conservação Preventiva Aplicada em Bens Culturais;

Conservação e Restauro em Meios Eletrônicos; Introdução às Técnicas de Restauro de Obras de Arte, de Material Têxtil, de Mídias Magnéticas, de Madeira, de Papel; Pesquisa
museológica/Projeto monográfico; Monografia; Estágio Curricular.

Licenciatura em Artes Visuais Laboratório de Arte e Ensino I e II; História do Ensino das Artes Visuais no Brasil; Introdução aos Estudos Acadêmicos; Laboratório de Construção de Material Didático; Pesquisa e
Extensão em Expressão Visual; Estágio I, II, III, IV e V; Elaboração de Projeto; Metodologia de Pesquisa em Artes;
Educação e Matrizes Étnicas; Educação Patrimonial; Mediação Cultural e Espaços de Aprendizagem; Arte e Tecnologia na Educação.

Estética/Teoria da Imagem Linguagem e Expressão Artísticas; História da Arte Moderna e Contemporânea; Oficinas Orientadas; Direção de Arte; Desenho de Produção; Semiótica do Audiovisual; Teorias da
Imagem; Estética Cenografia; Figurino Maquiagem

EDITAL Nº 12, DE 1o- DE DEZEMBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB), no
exercício da Reitoria e no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em vista o disposto no Artigo 37,
inciso II, da Constituição Federal, no Decreto Nº. 6.944, de 21/08/2009, Portaria Interministerial
MPOG/MEC nº 405, de 30/08/2012, DOU de 31/08/2012, Portaria Interministerial Nº 24, de 05/02/2013,
DOU de 06/02/2013, Portaria Interministerial Nº 111, de 02/04/2014, DOU de 03/04/2014, Portaria
Interministerial Nº 313, de 04/05/2015, DOU de 05/08/2015, para atendimento das demandas desta IFE,
torna público que estarão abertas as inscrições do Concurso Público para cargo de Professor da Carreira
do Magistério Superior da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), observados os termos
da Lei Nº. 8.112, de 11/12/90, da Lei 12.772 de 28/12/2012, DOU de 31/12/2012, alterada pela Lei
12.863 de 24/09/2013, das Resoluções CONAC Nº 021/2013, CONAC Nº 031/2013 e CONAC Nº
001/2014 que alteram a Resolução CONAC Nº 003/2013 das disposições do Estatuto e do Regimento da
Universidade e da legislação pertinente e complementar, mediante as condições contidas neste Edital,
publicado no Diário Oficial da União.

1. Das Disposições Preliminares
1.1 As matérias/áreas de conhecimento, o número de vagas, o regime de trabalho, os requisitos

específicos e a titulação exigida para o cargo estão especificados no Anexo I deste Edital.
1.2 As provas e as etapas do Concurso Público serão realizadas no Campus Universitário da

UFRB de Cruz das Almas, em local e período a ser divulgado pela UFRB no sítio www. u f r b . e d u . b r / c o n -
cursos, conforme item 5.2.1.

1.3 A norma interna que rege o presente Concurso Público é a Resolução do Conselho
Acadêmico CONAC Nº 003/2013 e suas alterações, que se encontram disponíveis, na íntegra, no sítio
www.ufrb.edu.br/conac. A nenhum candidato é dado desconhecê-las.

1.4 Todas as demais informações de interesse dos candidatos, tais como: possíveis editais de
retificação; homologação das inscrições; resultado de julgamento de recursos; data e horário de rea-
lização das provas; lista de pontos; resultado das provas; homologação do resultado final do Concurso,
além de outras que se façam necessárias, serão divulgadas no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.

1.5 São atividades próprias do pessoal docente de nível superior as pertinentes ao ensino, à
pesquisa e à extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção de conhecimento, à
ampliação e transmissão do saber e da cultura, as inerentes ao exercício das funções de direção,
assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria Instituição, além de outras previstas na
legislação vigente.

1.6 O ingresso na carreira do magistério superior dar-se-á no nível inicial da classe A, mediante
aprovação em concurso público de provas e títulos, com as seguintes denominações e remuneração a
seguir

VALORES DO VENCIMENTO BÁSICO

DENOMINAÇÃO VENCIMENTO BÁSICO EM R$
REGIME DE TRABALHO

20 horas 40 horas Dedicação Exclu-
siva

ADJUNTO A
ASSISTENTE A
AUXILIAR

2.018,77 2.814,01 4.014,00

VALORES DA RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO (RT)

CLASSE A - NÍVEL I

REGIME
DE

TRABALHO

DENOMINA-
ÇÃO

RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$

APERFEIÇOAMEN-
TO

ESPECIALIZA-
ÇÃO

MESTRA-
DO

D O U TO R A -
DO

20 horas ADJUNTO A
ASSISTENTE
A
AUXILIAR

86,16 155,08 480,01 964,82

40 horas ADJUNTO A
ASSISTENTE
A
AUXILIAR

168,29 370,72 985,69 2.329,40

Dedicação
Exclusiva

ADJUNTO A
ASSISTENTE
A
AUXILIAR

352,98 616,83 1.931,98 4.625,50

2. Das Inscrições
2.1 Somente se concederá isenção de pagamento dos valores estabelecidos no item 2.8 aos

candidatos amparados pelos Decretos nº 6.593, de 02/10/2008, e nº 6.135, de 26/06/2007, que estejam
regularmente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com
número do NIS.

2.2 Para tanto, o candidato deverá:
2.2.1 Acessar, a partir de 04/12/2015, o sítio www.ufrb.edu.br/concursos à esquerda da tela

inicial na seguinte seqüência: clicar em "Concursos para Docentes", "Concursos de 2015", clicar no
atalho "Concurso Docente Edital Nº 12/2015" e finalmente selecionar os itens "Declaração de Isenção da
Inscrição" e "Requerimento de Isenção da Inscrição".

2.2.2 Preencher o Requerimento de Isenção do Pagamento do Valor Total da Inscrição, in-
dicando o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico;

2.2.3 Preencher a declaração de que atende à condição estabelecida no item 2.1;
2.2.4 Protocolar no Núcleo de Gestão de Seleções e Concursos, localizado na Pró-Reitoria de

Gestão de Pessoal, Prédio 04, situado na Rua Rui Barbosa, 710 - Centro - Cruz das Almas/BA, CEP:
44.380-000, até o dia 04/01/2016;

2.3 A UFRB divulgará no sítio www.ufrb.edu.br/concursos até o dia 11/01/2016 o resultado dos
pedidos de isenção do pagamento do valor total da inscrição;

2.4 Os candidatos, mesmo que isentos, somente serão considerados inscritos no Concurso se
cumpridos os prazos, condições e as exigências constantes do item 2 e seus subitens, exceto no que se
refere ao pagamento e à comprovação do pagamento do valor total da inscrição, para os candidatos
isentos.

2.5 As inscrições estarão abertas no período de 04/12/2015 a 14/01/2016.
2.6 Serão automaticamente reabertas as inscrições para todas as matérias/áreas de conhecimento

em que não houverem candidatos inscritos ou em que o número de inscritos for menor que o número de
vagas. Nesses casos, as inscrições estarão reabertas para a classe imediatamente inferior e a titulação
exigida será a relativa à nova classe. O Centro de Ensino reprogramará e divulgará os prazos das etapas
subseqüentes deste Concurso, no que se refere à matéria/área de conhecimento com inscrições reabertas
no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.

2.7 A inscrição do candidato no Concurso implica conhecimento e aceitação tácita das con-
dições estabelecidas neste Edital, das normas internas constantes da Resolução CONAC Nº 003/2013 e
suas alterações, além das demais informações que porventura venham a ser divulgadas no sítio
www.ufrb.edu.br/concursos, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

2.8 O valor total da inscrição, para a classe relativa ao cargo deste Concurso, é de R$ 90,00
(noventa reais), que corresponde a: Taxa de Inscrição - R$ 30,00 (trinta reais) e Custos Operacionais -
R$ 60,00 (sessenta reais).

2.9 O pagamento deverá ser efetuado até 15/01/2016, preferencialmente nas agências do Banco
do Brasil, através de GRU - Simples, a ser obtida no sítio www.ufrb.edu.br/concursos.

2.10 As inscrições poderão ser feitas presencialmente no horário das 08:30 às 11:30 e das 14:00
às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados no endereço constante no item 2.10.4 ou através
do sítio www.ufrb.edu.br/concursos, conforme a seguir:

2.10.1 Acessar o sítio www.ufrb.edu.br/concursos à esquerda da tela inicial na seguinte se-
qüência: clicar em "Concursos para Docentes", "Concursos de 2015", clicar no atalho "Concurso
Docente Edital Nº 12/2015" e finalmente selecionar a opção Inscrição.

2.10.2 Preencher cuidadosamente o Requerimento de Inscrição, observando as instruções dadas
na tela do computador e no presente Edital.

2.10.3 Imprimir e conferir o Requerimento de Inscrição. Assinar a via impressa.
2.10.4 Enviar à Gerência Técnica Administrativa do Centro de Cultura, Linguagens e Tec-

nologias Aplicadas (ver endereço a seguir), pela Empresa Brasileira de Correios Telégrafos - ECT, via
SEDEX, às expensas do candidato, o Requerimento de Inscrição assinado, o comprovante de pagamento
do valor total da inscrição (GRU) e os documentos indicados no item 2.11, sendo que a data da
postagem deverá ser até o dia 15/01/2016.

Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas - CECULT/UFRB
A/C Gerência Técnica Administrativa
Campus Universitário de Santo Amaro
Rua do Imperador, 09, Cais de Araújo Pinho - CEP: 44.200-000
Santo Amaro da Purificação - Bahia
Telefone: (75) 3241-6649
Sítio: http:// www.ufrb.edu.br/cecult


