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ções, Área de Mecânica dos Solos e Fundações, com carga horária
de 40 (quarenta) h/s, cujo provimento ocorrerá nos termos dispostos
na Lei nº 5.343/2008, Decreto nº 41.614/2008, Decreto nº
43.007/2011, na Resolução UERJ nº 03/91, no Ato Executivo nº
45/REITORIA/93 e no Ato Executivo nº 021/REITORIA/2011. Proc. nº
E-26/007/14051/2014.

Class. Nome do Candidato Aval. 1 Aval. 2 Aval. 3 Média Fi-
nal

1º Fernando Eduardo Ro-
drigues
Marques

9,88 9,88 9,88 9,88

2ª Monica Priscilla Her-
nandez

8,76 8,76 8,51 8,68

3º Bruno Teixeira Lima 8,76 8,39 8,68 8,61

A DIRETORA DA FACULDADE DE ENGENHARIA torna público o re-
sultado do Concurso Público de Provas e Títulos para 01 (uma) vaga
de Professor Adjunto, do Departamento de Estruturas e Fundações,
Área de Estruturas Metálicas, com carga horária de 40 (quarenta) h/s,
cujo provimento ocorrerá nos termos dispostos na Lei nº 5.343/2008,
Decreto nº 41.614/2008, Decreto nº 43.007/2011, na Resolução UERJ
nº 03/91, no Ato Executivo nº 45/REITORIA/93 e no Ato Executivo nº
021/REITORIA/2011. Proc. nº E-26/007/14053/2014.

Class. Nome do Candidato Aval. 1 Aval. 2 Aval. 3 Média Fi-
nal

1ª Monique Cordeiro Ro-
drigues

8,67 8,83 8,50 8,67

A DIRETORA DA FACULDADE DE ENGENHARIA torna público o re-
sultado do Concurso Público de Provas e Títulos para 01 (uma) vaga
de Professor Adjunto, do Departamento de Engenharia Sanitária de do
Meio Ambiente, Área de Planejamento Energético e Recursos Reno-
váveis, com carga horária de 40 (quarenta) h/s, cujo provimento ocor-
rerá nos termos dispostos na Lei nº 5.343/2008, Decreto nº
41.614/2008, Decreto nº 43.007/2011, na Resolução UERJ nº 03/91,
no Ato Executivo nº 45/REITORIA/93 e no Ato Executivo nº 021/REI-
TORIA/2011. Proc. nº E-26/007/14039/2014.

Class. Nome do Candidato Aval. 1 Aval. 2 Aval. 3 Média Fi-
nal

1º Carlos Augusto Arentz
Pereira

8,67 8,67 8,77 8,70

A DIRETORA DA FACULDADE DE ENGENHARIA torna público o re-
sultado do Concurso Público de Provas e Títulos para 02 (duas) va-
gas de Professor Adjunto, do Departamento de Engenharia Sanitária
de do Meio Ambiente, Área de Hidráulica e Obras Hidráulicas, com
carga horária de 40 (quarenta) h/s, cujo provimento ocorrerá nos ter-
mos dispostos na Lei nº 5.343/2008, Decreto nº 41.614/2008, Decreto
nº 43.007/2011, na Resolução UERJ nº 03/91, no Ato Executivo nº
45/REITORIA/93 e no Ato Executivo nº 021/REITORIA/2011. Proc. nº
E-26/007/8486/2015.

Class. Nome do Candidato Aval. 1 Aval. 2 Aval. 3 Média Fi-
nal

1º Júlio César da Silva 9,67 9,67 9,67 9,67

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

EDITAL

O DIRETOR DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA torna
público o resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para 03
(três) vagas de Professor Assistente, com carga horária de 20 (vinte)
h/s, do Departamento de Geometria e Representação Gráfica, Área de
Matemática/ Representação Gráfica cujo provimento ocorrerá nos ter-
mos dispostos na Lei nº 5.343/2008, Decreto nº 41.614/2008, Decreto
nº 43.007/2011, na Resolução UERJ nº 03/91, no Ato Executivo nº
45/REITORIA/93 e no Ato Executivo nº 021/REITORIA/2011. Proc. nº
E-26/007/6715/2015.

Class. Nome do Candidato Aval. 1 Aval. 2 Aval. 3 Média Fi-
nal

1º Marco Antônio Maga-
lhães Lima

8,75 9,25 8,88 8,96

2º Carlos Alexandre de
Araujo

8,13 8,13 8,13 8,13

3º Doralice Duque Sobral
Filha

8,13 8,13 8,13 8,13

4º Patrícia Carvalho
Szendrodi

7,13 7,38 7,63 7,38

Id: 1935310

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, torna público que estarão
abertas as inscrições para o Processo Seletivo destinado a formação
de cadastro de reserva de Professores Substitutos da Fundação Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, na Faculdade de Tec-
nologia, área de Física Geral.
As inscrições estarão abertas no período de 11 a 29 de fevereiro de
2016 das 10 às 18 horas, na Faculdade de Tecnologia (Rodovia Pres.
Dutra, Km 298 - Polo Industrial, Resende/RJ), estando o edital com-
pleto disponível no sítio eletrônico da Faculdade de Tecnologia, bem
corno nas dependências físicas da Secretaria Académica da Unidade,
localizada na Rodovia Pres. Dutra, Km 298 - Polo Industrial, Resen-
de/RJ.

Id: 1935407

FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL
DA ZONA OESTE

AVISO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR ADJUNTO I, NOS TER-
MOS DA DELIBERAÇÃO UEZO/COEPE Nº 061/2015 DE 27/10/2015.

O REITOR DA FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL
DA ZONA OESTE - UEZO, em exercício, torna público aos interes-
sados, que no período de 23/02/2016 a 23/03/2016 estarão abertas
as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos para pro-
vimento, conforme autorização publicada no DOERJ de 20/09/2011 -
Processo nº E-26/15.053/2011, de 01 (uma) vaga para o cargo de
Professor Adjunto I, com carga horária de quarenta (40) horas sema-
nais, na área de Física, cujo Edital havia sido suspenso, conforme
Aviso publicado no D.O. de 11.02.2016. O horário de atendimento pa-
ra as inscrições será das 10 às 16 horas, nos dias úteis, no Centro
Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO, situado na Avenida
Manuel Caldeira de Alvarenga, nº 1203, Campo Grande, Rio de Ja-
neiro/RJ, sala 310, na Unidade Universitária de Metalurgia, Prédio I,
Telefone (21) 2332-7532/2333-6934, ramal 127. O edital se encontra
disponível no portal eletrônico da UEZO, www.uezo.rj.gov.br.

Id: 1935381

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA
ASSESSORIA ESPECIAL

EQUIPE DE PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO

A EQUIPE DE PREGÃO ELETRÔNICO DA FUNDAÇÃO DE APOIO
À ESCOLA TÉCNICA torna público que, nos termos da Lei nº
10.520/2002, do Decreto Estadual nº 31.864/2002 e da Lei Federal nº
8.666/93, fará realizar no Portal de Compras do Estado do Rio de Ja-
neiro / SIGA, a licitação abaixo mencionada:

PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2016 (Ref. PE 023/2015).
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-26/005/2169/2015.
TIPO: Menor Preço Global por Lote Único.
OBJETO: Aquisição de GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL (oxigênio
medicinal, dióxido de carbono, acetileno, etc), acondicionados em ci-
lindros, em regime de comodato, nos moldes da legislação pertinente,
visando atender à demanda de diversos cursos das Unidades de En-
sino que compõem a Rede FAETEC.

LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/03/2016, às 10h.
DATA DE ABERTURA E REALIZAÇÃO: 03/03/2016, às 11h.

O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, cadas-
trados no sistema eletrônico www.compras.rj.gov.br e no site da FAE-
TEC www.faetec.rj.gov.br, onde poderão obter todas as informações
sobre a Licitação. Maiores informações poderão ser solicitadas através
do e-mail pregao@faetec.rj.gov.br ou pelo telefone (021) 2332-4108.

Id: 1935341

Secretaria de Estado do Ambiente

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Doação INEA n° 01/2016. PARTES: Ins-
tituto Estadual do Ambiente - INEA (Doador) e Fundação de Apoio à
Escola Técnica - FAETEC (Donatária). OBJETO: Doação de Materiais.
DATA DE ASSINATURA: 25/01/2016. PROCESSO N° E-
07/002/10448/2015.

Id: 1935353

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo INEA nº 08/2016 - (Quinto Termo Adi-
tivo ao Contrato nº 11/2012 - INEA, assinado em 12/02/2016). PAR-
TES: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA e MFPS LOCA-
DORA DE VEICULOS LTDA - EPP. OBJETO: Prorrogar, pelo período
de 12 (doze) meses, a contar de 14 de fevereiro de 2016, o Contrato
INEA nº 11/2012. VALOR: R$ 860.784,36 (oitocentos e sessenta mil
setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos). DATA
DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2016. FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993. PROCESSO Nº E-
07/509.427/2011.

Id: 1935581

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 18.02.2016

PÁGINA 36 - 3ª COLUNA

EDITAIS

Onde se lê:
O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, nos termos do art.
14, § 4°, da Lei Estadual n° 3.467, de 14/09/2000 e tenda em vista o
Auto de Infração n° SUPRIDEAI/00144928, emitido em 09/11/2015,
com enquadramento no art. 83 da Lei n° 3.467, de 14/09/2000. Proc.
nº E-07/002.12636/2016.

Leia-se:
O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, nos termos do art.
14, § 4°, da Lei Estadual n° 3.467, de 14/09/2000 e tendo em vista o
Auto de Infração n° SUPRIDEAI/00144928, emitido em 09/11/2015,
com enquadramento no art. 83 da Lei n° 3.467, de 14/09/2000. Proc.
nº E-07/002.12636/2015.

Id: 1935088

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

AVISO

O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA torna publico que
concedeu a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ:
00.299.94/0001-60, o Documento de Averbação - AVB002902, referen-
te à Licença de Operação - LO nº IN024308, com validade até 27 de
agosto de 2017, que altera o objeto da licença para realizar a ati-
vidade de coleta e transporte rodoviário de resíduos provenientes de
rede de esgoto sanitário e galerias de drenagem pluvial, coleta e
transporte rodoviário de resíduos de demolição e construção (RDC) e
coleta e transporte rodoviário de resíduos sólidos urbanos (RSU). Pro-
cesso nº E-07/002.04286/2013.

Id: 1935198

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
AVISO

CNPJ: 10.598.957/0001-35
CONCESSÃO DE LICENÇA

O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA torna público que
recebeu da Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, LI-
CENÇA DE INSTALAÇÃO LI nº IN033252, com validade até 01 de
fevereiro de 2020, para obras de prolongamento do enrocamento (mo-
lhe) existente na entrada do canal da Joatinga e intervenções neces-
sárias às melhorias de circulação hídrica do Complexo Lagunar de Ja-
carepagua, totalizando uma supressão de 23,97 há de vegetação na-
tiva, no COMPLEXO LAGUNAR DE JACAREPAGUÁ E BARRA DA
TIJUCA - BARRA DA TIJUCA, Município de RIO DE JANEIRO. Pro-
cesso n° E-07/002.13749/2015.

Id: 1935243

Secretaria de Estado de Cultura

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

*INSTRUMENTO: 6º Termo Aditivo ao Convênio nº 143/2010. PAR-
TES: Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro e a Entidade
Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Cantagalo. OBJE-
TO: Prorrogação do prazo de vigência do convênio, por mais 06 (seis)
meses, passando a vigorar até 13/06/2016, bem como a adequação
do plano de trabalho, sem alteração de valor. DATA DA ASSINATU-
RA: 11/12/2015. PROCESSO Nº E-18/000.571/2010.
*Omitido no D.O. de 17/12/2015.

Id: 1935269

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

*INSTRUMENTO: 5º Termo Aditivo ao Convênio nº 147/2010. PAR-
TES: Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro e a Asso-
ciação Mundo Novo da Cultura Viva. OBJETO: Prorrogação da vigên-

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

*INSTRUMENTO: Quarto Termo Aditivo Contrato s/nº.
PARTES: FTM/RJ e a empresa CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVI-
ÇOS LTDA.
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.
Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa e
prorrogação do contrato de prestação de serviços relativo à prestação
de serviços contínuos de higiene limpeza, asseio e conservação pre-
dial, com disponibilização de mão de obra, materiais e equipamentos
nas dependências da FTMRJ, com fundamento no inciso II, alínea “a”
do art. 65, c/c o art. 58, inciso I e inciso II, art. 57 da Lei n° 8.666/93,
havendo plena concordância das partes, para melhor adequação às
finalidades de interesse público.
PARÁGRAFO ÚNICO: O contrato ora aditado passa a ter o seguinte
quantitativo total: 36 (trinta e seis) empregados, sendo 29 (vinte e no-
ve) Serventes, 04 (quatro) Carregadores, 02 (dois) Encarregados e 01
(um) Supervisor, bem como o quantitativo de materiais e equipamen-
tos de acordo com o Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO.
Pelo Presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato por 12 (doze) meses, dando-se ao contrato o prazo total de
36 (trinta e seis) meses, iniciando-se o prazo a partir de 20 de de-
zembro de 2015.
DATA DE ASSINATURA: 18/12/2015.
VALOR: R$ 123.931,21 (cento e vinte e três mil novecentos e trinta e
um reais e vinte e um centavos) mensal.
FUNDAMENTO: Com fundamento no art. 58, inciso I, c/c o inciso II,
alínea “a” do art. 65, e seu § 2°, II e art. 57, inciso II da Lei n° 8.666,
de 1993.
AUTORIZAÇÃO: Processo nº E-18/005/335/2013.
*Omitido no D.O. de 06/01/2016.

Id: 1935266

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO

*INSTRUMENTO: TERMO DE DOAÇÃO Nº 18/005/2015. PARTES:
FUNARJ e Anico Rosalia Herskovits. OBJETO: Doação do bem des-
crito e caracterizado neste Termo. DATA DE ASSINATURA:
28/12/2015. FUNDAMENTO: Proc. nº E-18/002/832/2015.
*Omitido no D.O. de 15.01.2016.

Id: 1935338

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE TERMOS

INSTRUMENTO: TPUT, com ônus, nº 18/010/2016. PARTES: FU-
NARJ e Associação dos Amigos da Sala Cecilia Meireles. OBJETO:
Permissão de uso a utilização, a título precário, da SCM, para a rea-
lização do espetáculo “Violinista Yamandu Costa”. DATA DA ASSINA-
TURA: 16.02.2016. FUNDAMENTO: Proc. nº E-18/002/28/2016.

INSTRUMENTO: TPUT, com ônus, nº 18/015/2016. PARTES: FU-
NARJ e Marcia Frederico de Lyra Vaz. OBJETO: Permissão de uso a
utilização, a título precário, do TGG, para a realização do “Curso Livre
de Teatro para Crianças”. DATA DA ASSINATURA: 16.02.2016. FUN-
DAMENTO: Proc. nº E-18/002/75/2016.

*INSTRUMENTO: TPUT, com ônus, nº 18/278/2015. PARTES: FU-
NARJ e Priscila Plata Rato. OBJETO: Permissão de uso a utilização,
a título precário, da SCM, para a realização da “Gravação de Áudio e
Vídeo de Violino”. DATA DA ASSINATURA: 21.10.2015. FUNDAMEN-
TO: Proc. nº E-18/002/1050/2015
*Omitido no D.O. de 10.11.2015.

*INSTRUMENTO: TPUT, com ônus, nº 18/001/2016. PARTES: FU-
NARJ e Associação dos Amigos da Sala Cecilia Meireles. OBJETO:
Permissão de uso a utilização, a título precário, do Auditório Guiomar
Novaes (SCM), para a realização do espetáculo “Violinistas do Con-
servatório de Música de Sydney - Alunos do Professor Ole Bohn”.
DATA DA ASSINATURA: 14.01.2016. FUNDAMENTO: Proc. nº E-
18/002/01/2016.
*Omitido no D.O. de 03.02.2016.

Id: 1935339

Procuradoria Geral do Estado

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 06/2016.
PARTES: Estado do Rio de Janeiro pela PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO/FUNPERJ e a empresa COMPANHIA DE LOCAÇÃO
DAS AMÉRICAS.
OBJETO: Locação de 4 veículos de representação, sendo um blin-
dado.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses.
VALOR TOTAL: R$ 331.920,00 (trezentos e trinta e um mil novecen-
tos e vinte reais).
ASSINATURA: 04 de fevereiro de 2016.
AUTORIZAÇÃO: Processo nº E-14/001.043764/2015.

Id: 1935105

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 07/2016.
PARTES: Estado do Rio de Janeiro, pela PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO/FUNPERJ e a Empresa COMPANHIA DE LOCAÇÃO
DAS AMÉRICAS.
OBJETO: Locação de 14 veículos de representação.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses.
VALOR TOTAL: R$ 831.600,00 (oitocentos e trinta e um mil e seis-
centos reais).
AUTORIZAÇÃO: Processo nº E-14/001.043764/2015.
DATA DA ASSINATURA: 04 de fevereiro de 2016.

Id: 1935319

cia por mais 10 (dez) meses, passando a vigorar até 25/11/2016, bem
como a adequação de um novo plano de trabalho; sem alteração de
valor. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2015. PROCESSO: E-
18/000.458/2010.
*Omitido no D.O. de 28/12/2015.

Id: 1935238

usuario
Realce
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DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

EDITAL

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA PESQUISA SOCIAL, BEM CO-
MO DA AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉ-ADMISSIONAL, DOS CANDIDA-
TOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO EDITAL/2015.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SO-
CIOEDUCATIVAS-NOVO DEGASE, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, em conformidade com a Lei
Estadual Nº 6.901, de 02/10/2014, publicada no DOERJ de
03/10/2014, e no Art. 37, IX, da CFRB/1988, torna públicos o resul-
tado da Pesquisa Social, item 8, 3ª Etapa, bem como, resultado da
Avaliação Médica Pré-Admissional, item 9, 4ª Etapa, do Edital/2015,
visando à contratação temporária, para provimento de profissionais de
Níveis Médio e Fundamental, no âmbito do DEGASE, mediante as
condições estabelecidas no Edital publicado no DOERJ de 29/10/2015
e suas alterações.

CARGO NOME PERÍCIA MÉDICA PESQUISA SOCIAL
Auxiliar Socioeducativo

Masculino
KLEBER AUGUSTO DE SOUZA APTO APTO

Motorista III JAMILTON CABREIRA PALMARES APTO APTO

Id: 1933053

Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO

Nome: JAMILE BANDEIRA DE MELO LIMA BARROS
Nº Contrato: 676/2013
Período: 07/01/2013 a 06/01/2016

Id: 1933203

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSI-
TÁRIO II, PERFIL TÉCNICO EM LABORATÓRIO, ESPECIALIDADE
BIOTECNOLOGIA VEGETAL.

A SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS, de acordo com
o Edital do Concurso Público em epígrafe, torna pública a eliminação
do candidato WILLIAN YUDI OHARA, 2º classificado, por desistência
da vaga, e convoca, em substituição, a candidata INÊS ANGÉLICA
CORDEIRO GOMES, 3ª classificada, para comparecer no prazo de 08
(oito) dias a contar da publicação deste Edital, à sala 115, 1º andar
do Pavilhão João Lyra Filho, a fim de ser submetida a exame médico
admissional e entrega de documentação. Proc. nº E-
26/007/13142/2014.

Id: 1932954

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE LETRAS

EDITAL

O INSTITUTO DE LETRAS torna público o resultado final do Concur-
so Público de Provas para processo seletivo de Professor Substituto,
cujo provimento ocorrerá nos termos dispostos nas Leis nºs
4599/2005 e 5.343/2008 e Correspondência Interna CI - nº 030/SEC-
DEP/2016.

Área: Literatura Alemã

Colocação Nome do Candidato Nota
1º Juliana Oliveira do Couto 80,60

Id: 1933204

‘FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016

A UERJ torna pública que fará realizar no dia 24/02/2016, às 10 ho-
ras, no site: www.compras.rj.gov.br, a licitação em epígrafe para
AQUISIÇÃO ACETILCISTEINA, ETC PARA O SERV. DE FARMÁCIA
DO HUPE, no valor total estimado de R$ 10.151,40. Processo HUPE
nº E-26/008/3042/2015.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016

A UERJ torna pública que fará realizar no dia 24/02/2016, às 10 ho-
ras, no site: www.compras.rj.gov.br, a licitação em epígrafe para
AQUISIÇÃO DE ANTICORPOS PARA O LAB. ANATOMIA PATOLÓ-
GICA DO HUPE, no valor total estimado de R$ 11.935,43. Processo
HUPE nº E-26/008/758/2015.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2016

A UERJ torna pública que fará realizar no dia 24/02/2016, às 14 ho-
ras, no site: www.compras.rj.gov.br, a licitação em epígrafe para
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, ETC PARA O HUPE, no
valor total estimado de R$ 55.749,14. Processo HUPE nº E-
26/008/3247/2015.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016

A UERJ torna pública que fará realizar no dia 24/02/2016, às 14 ho-
ras, no site: www.compras.rj.gov.br, a licitação em epígrafe para
AQUISIÇÃO DE SONDAS ENDOBRONQUIAIS PARA O HUPE, no
valor total estimado de R$ 21.890,80. Processo HUPE nº E-
26/008/2819/2015.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2016

A UERJ torna pública que fará realizar no dia 26/02/2016, às 10 ho-
ras, no site: www.compras.rj.gov.br, a licitação em epígrafe para
AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS PARA O HUPE, no valor total
estimado de R$ 115.007,05. Processo HUPE nº E-26/008/3088/2015.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2015

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL
DA ZONA OESTE

AVISO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR ADJUNTO I, NOS TER-
MOS DA DELIBERAÇÃO UEZO/COEPE Nº 061/2015 DE
27/10/2015.

O REITOR DA FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL
DA ZONA OESTE, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e
regimentais, visando prevenir situações que possam causar prejuízos
a pessoas, bens e serviços, torna público a suspensão sine die do
Edital nº 008/2015 - Concurso Público para Professor Adjunto I, para
a área de Física, cujo aviso de abertura das inscrições fora publicado
no D.O. de 05/01/2016, em virtude de problemas técnicos ocorridos
na publicação do referido Edital no portal eletrônico da UEZO. Para
dirimir eventuais dúvidas a respeito da suspensão, os candidatos de-
verão comparecer à Reitoria da UEZO, localizada à Avenida Manoel
Caldeira de Alvarenga, nº 1203, Prédio I, Sala 301, Campo Grande,
Rio de Janeiro - RJ.

Id: 1933163

19-COLÉGIO ALFA RECREIO - Rio de Janeiro
ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
Jéssica dos Santos Lima Freitas - 2012

20-COLÉGIO C.E.I.T.E.C - CENTRO DE ENSINO DE INFORMÁTICA
E TELECOMUNICAÇÕES - Rio de Janeiro
ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
Rodrigo Melo de Faria - 2004

21-INSTITUIÇÃO DE ENSINO SIGMA - Niterói
TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
Caio Martinez de Carvalho - 2013
Delcimar Crispim da Silva - 2013
Diogo Alves Santiago - 2013
Jocelino Rosa Camargo Junior - 2013
Luana Cabral da Silva - 2013
Miraldo dos Santos Oliveira - 2013
Roberto Lúcio Silveira Filho - 2013
ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
Luiz Olyntho de Campos - 2013

22-COLÉGIO REI - REDE DE ENSINO INTEGRADO - Niterói
ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
Julio César Costa Borges - 2006

23-COLÉGIO CENECISTA IMBARIÊ - Duque de Caxias
ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
Carlos Alberto Pereira da Silva - 2001

24-COLÉGIO NILO PEÇANHA - Niterói

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Frisa Lopes de Souza Sá - 1979

25-SOCIEDADE DE ENSINO ESCOLA TÉCNICA PADRÃO - Niterói
TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA E RADIODIAGNÓSTICO
Bárbara Pantoja do Nascimento - 2010

26-COLÉGIO CENECISTA SALDANHA DA GAMA - Campos dos
Goytacazes
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 1ª A 4ª SÉRIE DO 1º GRAU
Marly Ribeiro dos Santos - 1978
Anselma Ramos Fernandes - 1979
Lenize de Araujo Maciel Barcelos - 1980
Regina Célia Novarino Silva Marques - 1986
Adegilsa Rodrigues Cunha - 1987
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Norberto José Alvarenga Barreto - 1987

27-CENTRO EDUCACIONAL EUGÊNIO MORAES - Campos dos
Goytacazes
ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
Gustavo de Castro Assed Bastos Manhães - 2003

28-COLÉGIO PROFESSOR JERÔNYMO RIBEIRO - Campos dos
Goytacazes
ENSINO MÉDIO
Ludymila dos Santos Guerra - 2001

29-INSTITUTO RUI BARBOSA - Campos dos Goytacazes
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Nivaldo Luiz Marques Junior - 1990

A COORDENADORA DE ESCOLAS EXTINTAS DA DIRETORIA DE
INSPEÇÃO ESCOLAR, CERTIFICAÇÃO E ACERVO, nos termos do

art. 1º, § 1º, “d”, da Resolução SEE nº 5129, de 24.07.2014, torna
sem efeito o Edital referente ao aluno WELLINGTON DE OLIVEIRA E
SILVA, Técnico em Telecomunicações - ano 2002, do COLÉGIO
C.E.I.T.E.C - CENTRO DE ENSINO DE INFORMÁTICA E TELECO-
MUNICAÇÕES - Rio de Janeiro, publicado no D.O. de 17/07/2015,
página 42 - 1ª coluna.

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 26/01/2016

PÁGINA 28 - 1ª COLUNA

EDITAL

40-COLÉGIO SANTA EDWIGES - Rio de Janeiro
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 1ª A 4ª SÉRIE DO 1º GRAU
Onde se lê: Tânia Maria da Silva - 1980
Leia-se: Tânia Maria de Oliveira - 1980

Id: 1932929

A UERJ torna pública que fará realizar no dia 26/02/2016, às 10 ho-
ras, no site: www.compras.rj.gov.br, a licitação em epígrafe para
AQUISIÇÃO DE FRASCOS COLETORES, ETC PARA O HUPE, no
valor total estimado de R$ 148.179,00. Processo HUPE nº E-
26/008/3061/2015.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015

A UERJ torna pública que fará realizar no dia 26/02/2016 às 14 ho-
ras, no site: www.compras.rj.gov.br, a licitação em epígrafe para
AQUISIÇÃO DE SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO PARA O HU-
PE, no valor total estimado de R$30.535,47. Processo HUPE nº E-
26/008/3132/2015.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2015

A UERJ torna pública que fará realizar no dia 26/02/2016, às 14 ho-
ras, no site: www.compras.rj.gov.br, a licitação em epígrafe para
AQUISIÇÃO DE COLETORES RESÍDUOS PERFUROCORTANTES
PARA O HUPE, no valor total estimado de R$ 62.520,00. Processo
HUPE nº E-26/008/3133/2015.

Id: 1932768

FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

EXTRATOS DE TERMOS

INSTRUMENTO: Termo de Cooperação nº 0016/2016.

PARTES: FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - FAETEC e a GRA SINALIZAÇÃO E MONI-
TORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA.

OBJETO: Cooperação recíproca, visando ao desenvolvimento de ati-
vidades conjuntas relacionadas ao estágio curricular dos alunos da
FAETEC, conforme Plano de Trabalho, que passa a fazer parte in-
tegrante deste instrumento.

DATA DE ASSINATURA: 28/01/2016.

PRAZO: 60 (sessenta) meses contados da data de sua publicação.

VALOR: SEM ÔNUS.

FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 11.788/08, Lei
Estadual nº 287/79 e Decreto Estadual n° 3.149/80.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-26/005/100/2016.

INSTRUMENTO: Termo de Permissão de Uso nº 018/2016

MODALIDADE: Concorrência Pública.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-26/005/862/2015.

PARTES: FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - FAETEC e CARLOS ALBERTO HARTT DE
BARROS.

OBJETO: Permissão de uso, com encargos, o imóvel de propriedade
da FAETEC, Unidade ETE JUSCELINO KUBITSCHEK, situado à Rua
Jornalista Antônio de Freitas, nº 75 - Jardim América - Rio de Janeiro
- RJ, para exploração de CANTINA, a fim de atender ao público in-
terno, dentro dos padrões de qualidade e higiene desejáveis.

VALOR: R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais), para pagamento a ser
devido a esta FAETEC.

PRAZO: 12 (doze) meses.

ASSINATURA: 02/02/2016.
Gestor: Alexandre dos Santos Monteiro, ID. 4014291-6;
Co-Gestor: Timóteo Rocha dos Santos, ID. 1960045-3.

FUNDAMENTO: Lei Complementar n° 08/1977 e Lei n° 8.666/1993.

Id: 1933086

FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL
DE TEATRO MARTINS PENA

EDITAL

O DIRETOR DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE TEATRO MAR-
TINS PENA, nos termos da Portaria PR/FAETEC nº 163, de 14 de
abril de 2004, publicada no D.O. de 29/04/2004, torna pública a re-
lação nominal dos alunos que concluíram o Curso de EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, SUBSEQUENTE AO
ENSINO MÉDIO, neste Estabelecimento de Ensino.

Secretaria de Estado de Habitação

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 001/2016.
PARTES: INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - ITERJ E A EMPRESA COMERCIAL MILANO
BRASIL LTDA.
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo com fornecimento en-
trega de 45 (quarenta e cinco) cestas básicas mensais, pelo prazo de
12 meses, visando atender as famílias do Assentamento Rural Terra
Prometida, localizado entre os municípios de Nova Iguaçu e Duque de
Caxias/RJ, com entrega diretamente no local, na forma do Termo de
Referência e do instrumento convocatório e da Proposta Detalhe.
DATA DE ASSINATURA: 29 de janeiro de 2016.
VALOR: R$ 84.315,60 (oitenta e quatro mil trezentos e quinze reais e
sessenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir de 22/01/2016 desde que
posterior a data de publicação do extrato deste instrumento no D.O.,
valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigên-
cia, caso posterior a data convencionada nesta cláusula.
RECURSOS: PROGRAMA DE TRABALHO 1931.21.631.0052.2712.
NATUREZA DA DESPESA: 339030-20 - Fonte de Recurso: 122
FUNDAMENTO: Processo nº E-19/014/505//2015.

Id: 1933029

Secretaria de Estado de Transportes

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA

DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

AVISO

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL)

ADPET2-20-16
O GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado pela
Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS e Companhia Es-
tadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL, solicita
a Manifestação de Interesse para a contratação de Consultor Indivi-
dual para a “Prestação de Serviços de Análise do Projeto e Ins-
peção da Produção de Trens adquiridos pela SETRANS”. As Ma-
nifestações de Interesse impressas, em Português, deverão ser entre-
gues ou enviadas por correio no endereço abaixo citado, até as 15:00
horas do dia 08 de março de 2016. Informações detalhadas poderão
ser obtidas no site: www.central.rj.gov.br/licitacao.Coordenadoria Exe-
cutiva de Licitação - CELIC, Av. Nossa Senhora de Copacabana nº
493 - 5º Andar, Sala 506 -B, CEP: 22.031-000 - Rio de Janeiro - RJ -

Brasil. Tel/Fax: (55) (21) 2333-9145, E-mail:celic@central.rj.gov.br.
Processo Administrativo nº E-10/003/3/2016.

Id: 1933170

Secretaria de Estado de Envelhecimento
Saudável e Qualidade de Vida

SECRETARIA DE ESTADO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
E QUALIDADE DE VIDA

EXTRATO DE TERMO

*INSTRUMENTO: Termo de Cooperação Técnica nº 02/2015 ao Con-
trato nº 002/2015. PARTES: O Governo do Estado do Rio de Janeiro,
através da Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qua-
lidade de Vida e o Município de Niterói. DATA DA ASSINATURA:
28/10/2015. OBJETO: Estabelecer vínculo de cooperação entre a SE-
ESQV e os partícipes ou signatários, para a implantação do Projeto
QUALIVIDA - TENDAS DA 3ª IDADE, na forma definida no Termo de
Referência do Pregão Eletrônico nº 002/2015 e no Contrato nº
002/2015. PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de
sua publicação em DOERJ, podendo ser prorrogado. PROCESSO Nº
E-28/001/174/2105.
*Omitido no D.O. de 29/10/2015.

Id: 1933198

CURSO: TÉCNICO EM ARTE DRAMÁTICA - ANO: 2015
ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIX
JASMIM DE MENEZES CAMPELLO
JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS

Id: 1933085

usuario
Realce



 

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

EDITAL Nº 008/2015

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE PROFESSOR

ADJUNTO I

PREÂMBULO

O Reitor da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO, no uso de

suas atribuições e, nos termos da Lei nº 5.380 de 16 de Janeiro de 2009, do Decreto

Estadual nº 43.007/2011, do Decreto Estadual nº 43.876/2012 e na Deliberação COEPE

nº XX/2015 , torna público o edital de abertura de inscrições e normas para o Concurso

Público de Provas e Títulos, para provimento imediato de vagas de servidores docentes

pesquisadores,  na  classe  Professor  Adjunto  I,  sob  o  regime  estatutário,  conforme

informações a seguir:

Unidade Universitária: Tecnologia em Processos Metalúrgicos

Especialidade: Física

Linha  de  Pesquisa: Desenvolvimento  e  estudos  matemáticos  e  físicos  aplicados  a

Ciência dos Materiais.

Área de Atuação: Físicas teórica e experimental, Cálculo diferencial integral

Carga Horária Semanal: 40 (quarenta) horas semanais

Total de Vagas: 01 (uma) vaga

Vagas regulares: 01 (uma) vaga

Vagas reservadas a negros e índios: 0

Vencimento Base: R$ 5.497,00 (cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais)

Pré-Requisito: Doutorado em física, ou matemática, ou engenharias ou áreas afins
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Graduação em Física, ou matemática ou engenharias ou áreas afins.

1 – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

1.1 – São consideradas atividades dos integrantes da carreira do magistério na UEZO:

a)  as  pertinentes  ao  ensino,  à  pesquisa  e  a  extensão  que,  indissociáveis,  visem  à

aprendizagem, à produção do conhecimento e à ampliação e transmissão do saber e da

cultura;

b) aquelas inerentes ao exercício de Direção, Assessoramento, Chefia, Coordenação e

Assistência na própria Instituição, bem como outros casos previstos em lei;

c) as que dizem respeito à orientação acadêmica dos estudantes, visando a integração

destes à vida universitária, o seu melhor rendimento escolar e a sua adaptação ao futuro

exercício da cidadania profissional.

2 – DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A OCUPAÇÃO DO CARGO

2.1 – São requisitos mínimos para nomeação no cargo:

a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, de acordo com o que estipula

este edital, seus anexos e retificações;

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, à data de efetivo início do exercício

no cargo;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

e) estar inscrito regularmente no Cadastro de Pessoas Físicas;

f) possuir título de doutor na área especificada no preâmbulo deste edital, obtido em

curso de pós-graduação credenciado pelo órgão competente em âmbito nacional,  ou

obtido no exterior, desde que tenha sido revalidado no país;

g) possuir  diploma de curso de graduação plena na área especificada no preâmbulo

deste edital, obtido em curso realizado em instituição oficial ou reconhecida de ensino

superior;

h) ter  nacionalidade brasileira;  no caso de nacionalidade portuguesa,  estar amparado

pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo
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dos direitos políticos, na forma do art. 12 §1º da Constituição Federativa do Brasil de

1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 03/94, nos termos do Decreto nº

3297/2001.

i) Ser considerado apto, físico e mentalmente, para o exercício das atribuições do cargo

no exame médico admissional.

3 – DAS INSCRIÇÕES

3.1 – Para efetuar a inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa, a qual

não será restituída em nenhuma hipótese, no valor de R$ 200,00 (duzentos Reais), em

qualquer agência do BRADESCO, em favor da ERJ UEZO – agência 6898 – conta no

83-3, banco 237, por meio de depósito, em espécie, identificado pelo CPF do candidato.

3.2 – A inscrição do candidato no concurso poderá ser feita:

a) pessoalmente, nos locais indicados no edital;

b) por procuração;

c) via postal.

3.2.1  –  Em  qualquer  das  hipóteses  elencadas  nas  alíneas  previstas  no  item  3.2,  o

candidato deverá apresentar o comprovante do pagamento da taxa de inscrição, estando,

desde já,  ciente  de que não serão aceitos,  em nenhuma hipótese,  o comprovante de

depósito realizado por meio de caixas eletrônicos.

3.3 – A inscrição será realizada no Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, situado

à Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, nº 1203, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ,

CEP: 23070-200, telefones: 2332-7532 e 2333-6934, ramal 127, de 10 às 16 horas, sala

310, na Unidade Universitária de Metalurgia, localizada no Prédio I, conforme prazo

previsto no Anexo I deste edital.

3.3.1 – Caso não haja inscrições no primeiro prazo estabelecido, o prazo para inscrição

poderá  ser  prorrogado  por  30  (trinta)  dias,  com  a  devida  divulgação  de  um  novo

cronograma  no  endereço  eletrônico  www.uezo.rj.gov.br,  na  data  imediatamente
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posterior ao encerramento do primeiro prazo.

3.3.2 – Será garantida a inscrição ao candidato que se apresentar até o final do horário

de atendimento do último dia de inscrição.

3.4 – O candidato deverá formalizar a inscrição mediante preenchimento da ficha de

inscrição, fornecida no local especificado no item 3.3, e apresentar original e cópia do

documento de identidade e o comprovante de pagamento da taxa referida no item 3.1.

3.5 – A inscrição poderá ser feita por meio de representante, mediante a apresentação de

procuração, pública ou particular, sendo particular, deverá conter a indicação do lugar

onde foi passada, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da

outorga com a designação, a extensão dos poderes conferidos e com a firma reconhecida

do outorgante.

3.6  –  O  candidato  que  tiver  sua  inscrição  realizada  por  procuração  assumirá  as

consequências  de  eventuais  erros  de  seu  procurador  quando  do  preenchimento  da

respectiva ficha de inscrição.

3.7 – No caso de inscrição por via  postal,  o candidato deverá proceder da seguinte

maneira:

a)  Baixar o formulário de inscrição constante no site www.uezo.rj.gov.br;

b) Preencher o formulário de inscrição e postar nos correios, com aviso de recebimento

-  AR,  para  o  endereço  e  no  prazo  indicados  no  item  3.3,  junto  com  uma  cópia

autenticada do documento de identidade e com o comprovante de pagamento da taxa de

inscrição, se for o caso;

c) As inscrições postadas após o prazo estabelecido no item 3.3, não serão aceitas.

3.8 – O candidato no ato da inscrição assume conhecer e estar de acordo com os termos

deste  Edital,  se  responsabilizando  em  comprovar  e  atender  todos  os  requisitos

necessários  quando da  nomeação para  a  posse  do cargo,  definidos  no  item 2  deste

Edital.

4/27

http://www.uezo.rj.gov.br/


3.9 – A Comissão Organizadora divulgará a Lista dos Candidatos inscritos no concurso,

conforme  cronograma  previsto  no  Anexo  I,  por  meio  do  endereço  eletrônico

www.uezo.rj.gov.br.

3.10 – Caso o concurso destine-se a 5 (cinco) ou mais vagas, para a mesma área descrita

no  preâmbulo  deste  edital,  20%  serão  reservadas  a  negros  e  índios,  devendo  ser

observada para estes 1 (uma) vaga para cada fração de 05 (cinco) vagas oferecidas no

presente Edital (art. 3°, § 1º, Decreto 43.007/2011).

3.10.1 – O candidato deverá, no momento da inscrição, se autodeclarar negro ou índio,

para fazer jus à reserva de vagas. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato

submetido  às  regras  gerais  estabelecidas  no  edital  do  concurso,  caso  não opte  pela

reserva de vagas.

3.10.2 – Detectada falsidade da autodeclaração, será o candidato eliminado do concurso

e,  se  houver  sido  nomeado,  ficará  sujeito  à  anulação  da  sua  admissão  no  serviço

público.

4  –  DA  PARTICIPAÇÃO  DOS  CANDIDATOS  COM  NECESSIDADES

ESPECIAIS

4.1 – O candidato que necessitar de atenção especial para participar das provas, portador

ou  não  de  deficiência,  deverá  indicar  a  natureza  de  sua  necessidade  no  campo

correspondente na Ficha de Inscrição, informando a natureza da necessidade.

4.1.1 – As solicitações  de atenção especial  deverão estar acompanhadas de atestado

médico com o parecer relatando tal necessidade e o tipo de atendimento que deverá ser

oferecido.

4.1.2 – As solicitações serão analisadas e atendidas segundo critérios de viabilidade e

razoabilidade, sendo comunicado do atendimento ou não, pela Comissão Organizadora

na forma definida no item 3.9.
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4.2 - Pessoas com Deficiência

4.2.1  -  Fica  assegurada  às  pessoas  com deficiência  a  participação  no  concurso  em

igualdade  de  condições  com  os  demais  no  que  se  refere  ao  conteúdo,  realização,

avaliação, duração, horário, local de aplicação das provas e nota mínima exigida, sendo-

lhes, porém, assegurado fácil acesso ao local de realização destas.

4.2.2 – Serão consideradas como pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem nos

critérios definidos no Anexo Único da Lei n.º 2298/94, alterada pela Lei n.º 2482/95.

4.2.3 - Os candidatos portadores de deficiência deverão:

a) informar esta condição ao se inscreverem, especificando-a na Ficha de Inscrição;

b)  entregar,  pessoalmente  ou  por  intermédio  de  seu  representante,  laudo  médico

(original  ou  cópia  autenticada)  comprobatório  da  sua  deficiência,  inclusive  com  a

referência do código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID-10)

juntamente com cópia do documento de identidade, ou enviá-los via SEDEX, para o

local especificado no item 3.3, durante o período de inscrições.

4.2.4  -  Os  candidatos  portadores  de  deficiência,  aprovados  no  certame,  deverão

submeter-se,  quando  convocados,  conforme  item  14.1  deste  edital,  à  junta  médica

admissional, que terá decisão conclusiva sobre a qualificação do candidato e o grau de

deficiência capacitante para o exercício do cargo que pretende ocupar.

4.3 – Lactantes

4.3.1 - A candidata deverá informar esta condição ao se inscrever, especificando-a na

Ficha de Inscrição.

4.3.2 - A candidata que tiver a necessidade de amamentar no dia das provas deverá levar

um acompanhante que ficará com a guarda da criança em local reservado e diferente da

sala  da  prova da  candidata.  No momento  da  amamentação será  permitida  apenas  a

presença de um fiscal.

4.3.3  -  Não  haverá  nenhuma  forma  de  compensação  do  tempo  utilizado  para  a

amamentação em relação ao da prova.

4.3.4 - A ausência de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova.
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5 – DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

5.1 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para

aqueles  candidatos  que  declararem  hipossuficiência  de  recursos  financeiros  e

comprovarem renda bruta familiar mensal de até 2 (dois) salários mínimos.

5.1.1 - Entende-se como renda familiar mensal, a soma dos rendimentos obtidos por

todas as pessoas residentes no mesmo domicílio do candidato, composta do valor bruto

obtido do trabalho formal ou informal, aposentadoria, pensões, rendimentos de capital,

imóveis e assemelhados e outros ganhos comprováveis ou não.

5.2 - Servirá como prova suficiente para a concessão de isenção da taxa de inscrição a

comprovação de inscrição do candidato no Cadastro Único para Programas Sociais do

Governo Federal, regulamentado pelo decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

5.3 – Os candidatos que atenderem aos critérios citados nos itens 5.1 e 5.2 poderão

solicitar a isenção do pagamento, por meio de requerimento feito de próprio punho e

entregue no local previsto no item 3.3,conforme prazo previsto no Anexo I, anexando

cópias  dos  documentos  comprobatórios  da  hipossuficiência,  e/ou  da  inscrição  no

Cadastro único para programas sociais do governo federal.

5.4 - A declaração falsa ou inexata de dados constantes do formulário de inscrição, bem

como a apresentação de documentos falsos determinarão a nulidade da inscrição e dos

demais atos dela decorrentes, excluídos apenas os erros materiais que não traduzam a

intenção de induzir a Comissão Organizadora ao erro.

5.5 – Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax,

via correio eletrônico ou fora do prazo estabelecido no cronograma previsto no Anexo I

5.6 – O resultado da isenção da taxa de inscrição será divulgado no endereço eletrônico

www.uezo.rj.gov.br, conforme previsto no Anexo I.
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5.7  -   O  candidato  que  tiver  o  pedido  de  isenção  indeferido  poderá  recorrer  do

indeferimento, no local de inscrição, descrito no item 3.3, entre 9:00 e 10:00h e entre

12:00 e 16:00h (horário de Brasília), conforme o prazo estabelecido no Anexo I. Após

esse período, não serão aceitos recursos para este fim.

5.8  -A relação  dos  pedidos  de  isenção  deferidos  após  recursos  será  divulgada,  no

endereço eletrônico www.uezo.rj.gov.br, conforme previsto no Anexo I.

5.9 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos deverão se inscrever

conforme o item 3 e seus respectivos subitens deste edital.

5.10 – Os candidatos que tiverem o pedido de isenção indeferido,  e  que desejarem

participar do concurso, deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, obedecendo

ao prazo estipulado no cronograma (Anexo I) e se inscrever conforme o item 3 e seus

respectivos subitens deste edital.

6 – DO PROGRAMA PARA O CONCURSO

6.1 – O programa para o concurso é parte integrante do presente edital e encontra-se no

Anexo II.

7 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA

7.1 – A Comissão Organizadora será composta por 3 (três) docentes efetivos indicados

pela  Unidade  Universitária  e  nomeados  pelo  Reitor.  Decisões  desta  Comissão  que

necessitem de publicação no DOERJ deverão ser homologadas pelo Reitor.

7.1.1 – A presidência da Comissão caberá à Chefia da Unidade Universitária do referido

certame ou por sua delegação formal.

7.2 – Compete à Comissão Organizadora do Concurso Público:

a)  Estruturar  o  concurso  público,  responsabilizando-se  pela  sua  realização,  desde  a

abertura  das  inscrições  até  a  homologação final,  salvo  as  atribuições  específicas  da
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Banca Examinadora.

b) Decidir sobre os pedidos de isenção da taxa de inscrição.

c) Analisar e decidir sobre impugnação de membro da Banca Examinadora.

8 – DA BANCA EXAMINADORA

8.1 – A(s) banca(s) examinadora(s) será(ão)  constituída(s) por 3 (três) profissionais:

professores adjuntos, associados ou titulares ou pesquisadores efetivos em Instituição

pública, com o grau de doutor. Pelo menos um dos examinadores deve ser externo ao

corpo docente da UEZO.

8.2 - Haverá em cada banca examinadora 1 (um) membro suplente para cada membro

titular,  com  as  mesmas  qualificações  exigidas  dos  componentes  efetivos,  a  quem

substituirão,  quando  necessário,  em  qualquer  fase  do  concurso,  resguardando-se  a

composição final, conforme previsto no subitem anterior.

8.3  -  A(s)  composição(ões)  da(s)  banca(s)  examinadora(s)  será(ão)  divulgada(s)  no

mesmo local  da  realização  da  inscrição,  para  conhecimento  dos  candidatos,  após  o

encerramento  das  inscrições  e  publicada no endereço eletrônico  www.uezo.rj.gov.br,

conforme Anexo I deste edital.

8.4  -  Não  poderá  ser  designado  para  compor  a  Banca  Examinadora,  nem  nela

permanecer aquele que for no presente momento do certame:

a) Sócio ou professor de cursos preparatórios para concurso público na área do certame;

b)  Cônjuge,  companheiro,  parente  até  o  3º  grau  e  afim de  pessoas  enquadradas  na

hipótese do inciso anterior;

c)  Cônjuge,  companheiro,  parente  até  o  3º  grau  e  afim  de  candidato  inscrito  no

respectivo certame;

d)  Orientador/ex-orientador  ou  co-orientador/ex-co-orientador  de  mestrado  e/ou

doutorado, ou coordenador/ex-coordenador de pós-doutorado de candidato inscrito no

certame e vice-versa.
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8.5 – Poderá o candidato impugnar, fundamentadamente, junto à Reitoria da UEZO,

qualquer nome que integre a Banca Examinadora, no prazo máximo de 3 (três) dias

úteis a contar da data de sua divulgação, tendo a Comissão Organizadora prazo máximo

de 3  (três)  dias  úteis,  a  partir  da  data  da  impugnação,  para  divulgar  seu  parecer  e

proceder à substituição do nome, se for o caso, conforme cronograma previsto no Anexo

I.

8.6 - Cabe à Banca Examinadora:

a)  estar  presente  em todas  as  etapas  do  concurso,  conforme definido  no item 9  do

presente edital;

b) decidir sobre as questões levantadas no período compreendido entre a divulgação da

lista dos pontos da prova escrita e a divulgação do resultado do Concurso, fazendo-as

constar em atas.

9 – DAS ETAPAS DO CONCURSO

9.1 – O Concurso compreenderá as seguintes etapas:

9.1.1 – PROVA ESCRITA

a)  A  prova  escrita  visará  a  demonstração  pelos  candidatos  de  profundidade  de

conhecimento das matérias definidas no programa do concurso, conforme Anexo II;

b) Cabe à Banca Examinadora, imediatamente antes da prova escrita, organizar o sorteio

de tópicos,  de acordo com o programa do concurso apresentado no Anexo II  deste

edital. Alternativamente, a Banca Examinadora poderá elaborar questões ou temas para

esta prova, desde que de acordo com o programa que integra o edital;

c) Imediatamente antes do sorteio, dar-se-á ciência da lista de pontos aos candidatos

presentes, sendo-lhes facultado pleitear, nesse momento, junto à Banca Examinadora, a

impugnação de tema(s) que considere alheio(s) ao programa;

d) O ponto sorteado para a prova escrita será único para todos os candidatos;

e)  Fica  estabelecido  que  a  prova  escrita  terá  duração  de  5  horas,  tendo  seu  início

imediatamente após o sorteio do ponto, e que o candidato não poderá se ausentar do

recinto sem acompanhamento de um fiscal, bem como se comunicar entre si, e ainda,
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que será permitida consulta bibliográfica na primeira hora da prova, vedado o uso de

qualquer tipo de comunicação eletrônica.

f) Não será permitida consulta a nenhum tipo de material durante as últimas 4 horas de

realização da prova escrita.

g) A prova escrita terá peso 3 (três) e será de caráter eliminatório, sendo considerado

aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos;

h) O resultado da prova escrita será divulgado no site da UEZO (www.uezo.rj.gov.br),

conforme cronograma (Anexo I) deste edital.

i) Cópias das provas dos candidatos ficarão disponíveis para consulta pública em local

acessível, a ser divulgado na página eletrônica da UEZO (www.uezo.rj.gov.br), durante

7(sete)  dias  corridos  após a  realização das  mesmas.  Alternativamente,  é  facultado à

Banca  Examinadora  solicitar  a  leitura  pública  das  provas  escritas  pelos  respectivos

candidatos, ao término da mesma.

j) Caberá pedido de revisão da prova escrita para a Banca Examinadora, a ser realizado

de  forma  presencial,  com  justificativa  por  escrito,  conforme  formulário  próprio,

disponibilizado  no  site  da  UEZO  (www.uezo.rj.gov.br),  no  prazo  de  07  (sete)  dias

corridos e improrrogáveis, a contar da divulgação das notas desta prova.

9.1.2 – PROVA DE TÍTULOS

a)  Para fins de avaliação de títulos, a seguinte documentação deverá ser entregue à

Comissão Organizadora no dia da prova escrita;

-  Curriculum  vitae  (04  vias),  sendo  uma  delas  acompanhada  dos  respectivos

documentos comprobatórios; 

- Memorial descritivo da carreira científica (04 vias); 

- Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão a ser desenvolvido na UEZO (04 vias).

b) O julgamento de títulos e trabalhos será expresso mediante pontuação ao candidato

por  cada  examinador,  de  acordo  com o Anexo III  deste  edital,  e  deverá  refletir  os

méritos do candidato, como resultado da apreciação do conjunto de suas atividades;

c)  A prova  de  títulos  consistirá  na  avaliação  do  curriculum  vitae,  abrangendo  as

atividades de ensino, pesquisa, extensão, administração acadêmica e atividades técnico-

administrativas;

d) No julgamento de títulos e trabalhos só serão considerados aqueles comprovados e

vinculados à área de conhecimento que é objeto do concurso;
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e) A prova de títulos e trabalhos, terá peso 1 (um) e será de caráter classificatório.

9.1.3  –  DEFESA  DE  MEMORIAL  E  PROJETO  DE  ENSINO,  PESQUISA  E

EXTENSÃO

a)  A defesa  de  memorial  e  projeto  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  consistirá  na

apresentação, pelo candidato, perante a Banca Examinadora, das atividades realizadas

e/ou propostas pelo candidato;

b)  Na análise  de  memorial,  a  Banca  Examinadora  avaliará,  com base  na  exposição

analítica e crítica das atividades e/ou propostas do candidato, os seguintes aspectos:

I  –  domínios  dos  temas e  ideias  que sustentam os  trabalhos,  observando,  de  modo

especial, a sua pertinência ao perfil a ser atendido para a especialidade do concurso.

II  –  contemporaneidade,  abrangência,  profundidade e  evolução do conhecimento do

candidato na área de conhecimento, objeto do concurso.

III – originalidade dos trabalhos e contribuição científica, técnica e/ou artística.

c) A defesa de memorial e projetos terá peso 3 (três) e será de caráter classificatório.

d) O tempo máximo de exposição para a defesa de memorial  e projetos será de 30

minutos, e o tempo para arguição ficará a critério da banca;

e) A ordem de apresentação seguirá a ordem de inscrição dos candidatos.

9.1.4 – PROVA DIDÁTICA

a) A prova didática será pública e consistirá da apresentação oral em português, pelo

candidato, durante no mínimo 40 (quarenta) e no máximo de 60 (sessenta) minutos,

sobre o assunto constante no ponto sorteado. O não cumprimento do tempo estipulado

para a apresentação deverá ser objeto de avaliação da Banca Examinadora;

b) A prova didática avaliará os candidatos quanto à didática e domínio de um tema e

versará sobre um dos temas que compõem o programa do concurso (Anexo II);

c) Para o sorteio de tópicos da prova didática a Banca Examinadora apresentará a lista

de pontos correspondentes ao item 9.1.1 (b) deste edital;

d)  O  cronograma  da  prova  didática  será  elaborado  pela  Banca  Examinadora  e,

posteriormente, divulgado no site da UEZO (www.uezo.rj.gov.br);

e)  Na  data  estipulada  no  cronograma  para  a  divulgação  dos  pontos  para  a  Prova

didática, todos os candidatos deverão apresentar-se para tomar conhecimento da lista de
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pontos, sendo-lhes facultado pleitear, nesse momento, junto à Banca Examinadora, a

impugnação de tema(s) que considerem alheio(s) ao programa;

f)  Na avaliação da prova didática serão atribuídos  valores  em conformidade com o

Barema apresentado no Anexo IV deste Edital. 

g) A nota final da prova didática será a soma das notas das avaliações do candidato

quanto à didática (Di), domínio de um tema (Dt) e tempo de apresentação (Ta), em

conformidade com o Barema apresentado no Anexo IV deste Edital;

h) A ordem de realização da prova didática será determinada pela ordem de inscrição

dos candidatos;

i)  Nenhum candidato  poderá  assistir  à  aula  ministrada  por  outro  concorrente  deste

certame; 

j) A prova didática terá peso 3 (três) e será de caráter classificatório.

9.2 Ao candidato, ou a seu procurador regularmente constituído, será concedida vista de

prova escrita, assim como da planilha de contagem dos pontos da prova didática e da

avaliação de títulos,  que será realizada no recinto da UEZO e durante o horário de

expediente.

9.3 Os integrantes da Banca Examinadora acompanharão todas as provas, bem como o

julgamento de títulos e trabalhos, atribuindo, cada um, em todas as etapas e a cada

candidato, notas de 0 (zero) a 100 (cem).

9.4  Os  documentos  apresentados  pelo  candidato  em língua  estrangeira  deverão  ser

acompanhados da respectiva tradução, feita por tradutor juramentado.

10 – DA APROVAÇÃO NO CONCURSO

10.1 Será considerado aprovado no Concurso o candidato que obtiver nota final igual ou

superior a 70,0 (setenta).

10.2 A nota final (NF) do candidato corresponderá à média ponderada das notas obtidas

em cada etapa da avaliação - prova escrita (PE), prova de títulos e trabalhos (PT), defesa
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de memorial e projeto de ensino, pesquisa e extensão (DM) e prova didática (PD), de

acordo com os pesos definidos nos subitens 9.1.1 “g”, 9.1.2 “e”, 9.1.3 “c” e 9.1.4 “j”,

cuja fórmula de cálculo da nota final é dada pela expressão:

NF = PE × 0,3 + PT × 0,1 + DM × 0,3 + PD × 0,3 

10.3 No caso de candidatos aprovados com a mesma nota final, terá prioridade, para

efeito de classificação, o candidato que obtiver mais pontos na prova de títulos;

10.3.1  Persistindo  o  empate  entre  dois  ou  mais  candidatos,  serão  observados  os

seguintes critérios, sucessivamente:

a) Maior pontuação na prova didática;

b) Maior idade.

11 – DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS

11.1 A divulgação dos resultados finais, em sessão pública, far-se-á após a conclusão

dos trabalhos da Banca Examinadora e será disponibilizada no Diário Oficial do Estado,

no site da UEZO, no endereço eletrônico (www.uezo.rj.gov.br) e afixada nos murais da

UEZO, conforme o cronograma deste Edital.

11.2 No caso de reserva de vagas prevista no item 3.10, na apuração dos resultados

serão formuladas  listas  específicas  para identificação da ordem de classificação dos

candidatos cotistas entre si e de todos os candidatos classificados no concurso.

11.3  O  resultado  final  do  Concurso  será  homologado  pelo  Reitor  após  decorridos

07(sete) dias úteis sem a ocorrência de recurso, e será divulgado no prazo máximo de

30(trinta) dias após a homologação, por meio de Edital publicado no Diário Oficial do

Estado do Rio de Janeiro.
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12 – DOS RECURSOS

12.1  Além  dos  recursos,  vistas  de  prova  e  impugnações  previstas  neste  edital,  o

candidato,  poderá  pleitear  junto  à  Banca  Examinadora,  por  escrito  e  mediante

justificativa de cada item, recursos, revisão e/ou a impugnação do resultado da prova

didática,  do  julgamento  de  títulos,  da  defesa  de  memorial  e  do  projeto  de  ensino,

pesquisa e extensão, ou de qualquer outro aspecto referente ao desenrolar do Concurso,

no prazo de até 07 (sete) dias corridos, a contar da divulgação do resultado final.

12.2 Das decisões da Banca Examinadora ou da Comissão Organizadora, caberá recurso

ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no prazo de 07 (sete) dias úteis, a contar

da divulgação do parecer da instância anterior. 

12.3 O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão terá o prazo máximo de 15 (quinze)

dias corridos para decidir sobre os recursos interpostos.

12.4 Cada requerimento dos recursos previstos neste edital deverá ser protocolado na

Reitoria em formulário próprio.

12.5 A divulgação do resultado final do certame, após avaliação do pedido de recurso,

será feita pela Comissão Organizadora em data estabelecida pela mesma, após o término

dos trabalhos,  e  disponibilizada no site  da UEZO (www.uezo.rj.gov.br),  afixada nos

murais da UEZO, e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – DOERJ.

13 – DO PROVIMENTO

13.1 Para fins de nomeação, o candidato aprovado e classificado dentro do número de

vagas fixado neste edital será convocado através de telegrama para o endereço fornecido

na ficha de inscrição,  para exame de saúde e apresentação da documentação abaixo

relacionada:

a) 2 (dois) retratos 3X4 recentes;

b) Certidão de nascimento ou casamento;
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c) Carteira de identidade no prazo de validade;

d) CPF;

e) Comprovante de PIS/PASEP, caso já o tenha;

f) Certidão de nascimento dos filhos, se for o caso;

g) Caderneta de vacinação dos filhos menores de 5 anos ou declaração do médico ou

posto de saúde, se for o caso;

h) Comprovante de situação de permanência regular no país, nas condições da lei que

regulamenta o assunto, conforme item 6.1.3;

i) Certificado de reservista e prova de estar em dia com as obrigações militares, para os

candidatos brasileiros do sexo masculino;

j)  Título  de  eleitor  e  prova  de  estar  em dia  com as  obrigações  eleitorais,  para  os

candidatos brasileiros;

k) Titulação correspondente ao cargo, conforme exigido no preâmbulo deste Edital.

 l) Original ou cópia autenticada do título de Doutor em curso Stricto sensu, juntamente

com tradução juramentada, se obtido no exterior;

m)  Original  ou  cópia  autenticada  do  diploma  de  curso  superior  de  graduação,

reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação ou Conselho Estadual de Educação,

ou revalidado no país;

13.2 O candidato aprovado de nacionalidade portuguesa só será nomeado no cargo ao

qual prestou concurso, se atender aos requisitos da legislação que regulamenta a matéria

na ocasião da nomeação.

13.3  A  não  apresentação  do  diploma  de  doutorado  devidamente  registrado  ou

homologado inabilitará o candidato ao provimento no cargo.

13.4 Em caso de apresentação de diplomas obtidos no exterior, os mesmos já deverão

estar revalidados em instituições credenciadas no país.

13.5  O  não  comparecimento  do  candidato,  nesta  fase,  no  prazo  estabelecido  na

convocação  publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  significará  a

desistência à vaga e, consequentemente, a eliminação no concurso, devendo a UEZO
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convocar o candidato seguinte, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

13.6 Os documentos em língua estrangeira  deverão ser acompanhados da respectiva

tradução, feita por tradutor juramentado.

14 – DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL

14.1  O  exame  médico  admissional  terá  por  objetivo  avaliar  as  condições  físicas  e

mentais, consideradas as exigências das atividades inerentes ao cargo, sendo obrigatória

a apresentação da carteira de vacinação e esquema vacinal anti-tetânico atualizados e os

exames solicitados pela área para concluir a aptidão.

14.2 – O exame médico admissional será realizado no Estado do Rio de Janeiro, em

local designado pela Coordenação de Recursos Humanos - CoARH.

14.3 – O candidato uma vez convocado, se residir em local diverso, deverá se deslocar

para local designado pela CoARH para a realização do exame, com recursos próprios.

14.4 – Os candidatos portadores de necessidades especiais serão avaliados conforme

item4.2.4. 

14.5 – No exame médico admissional não serão atribuídas notas, sendo o candidato

apenas qualificado como “apto” ou “inapto”.

14.6 – O candidato convocado para a realização do exame médico admissional deverá

portar a carteira de identidade original com a qual se inscreveu.

14.7 - Caso o candidato não compareça, nesta etapa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis

após convocação tratada  no item 13.1,  ficará  configurada  sua  desistência  à  vaga,  e

consequente eliminação do Concurso, devendo a Coordenação de Recursos Humanos -

COARH  convocar  o  candidato  subsequente,  seguindo  rigorosamente  a  ordem  de

classificação. 

17/27



14.8 - O candidato convocado conforme o disposto no item 14.7 poderá abrir mão, uma

única vez, de sua posição na ordem de classificação em prol do classificado subsequente

e  optar  por  ocupar  a  posição  deste  enquanto  aguarda  nova  vaga,  caso  em  que  se

procederá à imediata convocação do candidato seguinte.

14.9 – O candidato que recusar uma segunda convocação perderá a vaga.

14.10  –  O  candidato  que  tenha  sua  documentação  aprovada  e  que  tenha  sido

considerado apto no exame médico será nomeado no cargo para o qual foi aprovado,

tomando posse imediatamente na forma e prazos legais.

14.11 – O candidato nomeado poderá requerer prazo de 30 (trinta) dias,  a partir  da

publicação  de  sua  nomeação  no  DOERJ,  para  tomar  posse  do  cargo  e  entrar  no

exercício de suas funções.

14.12 - Mediante requerimento do interessado, e ocorrendo motivo relevante, o prazo

para  posse  poderá  ser  prorrogado,  a  critério  da  UEZO,  em  até  60  (sessenta)  dias

contados do término do prazo de que trata o item 14.11.

14.13 – O candidato aprovado de nacionalidade estrangeira só será nomeado para o

cargo ao qual prestou concurso se atender aos requisitos da legislação que regulamenta

a situação de estrangeiros na ocasião da nomeação.

15 – DO APROVEITAMENTO DE VAGAS

15.1  Após  ocupação  da(s)  vaga(s)  prevista(s)  neste  Edital,  a  UEZO  poderá

disponibilizar, para provimento, nova vaga para o cargo, na mesma área de atuação,

conforme os interesses da UEZO, carga horária igual  ou diferente da prevista neste

Edital.

15.2 - Na hipótese de abertura de vaga no período de validade do presente Concurso,

para o mesmo cargo, na mesma área de atuação deste Concurso, o ingresso dar-se-á pela

18/27



ordem  rigorosa  de  classificação  do  candidato  aprovado  remanescente,

independentemente da carga horária associada à nova vaga.

15.3 – A cada fração de 5 (cinco) vagas regulares ampliadas, destinar-se-á a quinta vaga

ao candidato negro ou índio aprovado, de acordo com a sua ordem de classificação na

lista específica.

15.4 - O candidato remanescente convocado para aproveitamento de nova vaga, desde

que haja outro (s) candidato(s) remanescente(s), poderá uma única vez, abrir mão de sua

posição na ordem de classificação em prol  do classificado subsequente,  e  optar  por

ocupar  a  posição  deste  enquanto  aguarda  nova  vaga,  caso  em que  se  procederá  à

imediata convocação do candidato subsequente.

15.5 - Se o candidato remanescente convocado para aproveitamento de nova vaga for

único e não aceitar a convocação, este fato implicará a desistência do candidato e o

automático encerramento da validade do Concurso, caso em que a UEZO realizará novo

Concurso para a mesma categoria, departamento e área, com a carga horária de interesse

da Unidade Acadêmica.

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1  A inscrição  no  concurso  significará,  para  todo  e  qualquer  efeito,  a  aceitação

expressa,  por  parte  do candidato,  de todas  as  condições,  normas e  exigências  deste

edital, das quais não poderá alegar desconhecimento, bem como de todos os atos que

forem expedidos sobre o concurso.

16.2 São de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento e a veracidade das

informações, bem como a manutenção de seu endereço residencial atualizado enquanto

decorrer  o  concurso e  durante  o prazo  de  sua  validade,  não  se  responsabilizando a

UEZO por eventuais prejuízos que possam recair sobre o candidato em decorrência de

informações incorretas ou insuficientes.
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16.3 Os casos omissos ou conflitantes neste edital poderão ser resolvidos pela Comissão

Organizadora.

16.4 Será excluído do concurso, o candidato que:

a) Faltar a qualquer uma das provas;

b) Chegar após o horário estabelecido para a realização de qualquer etapa do concurso;

c) Durante a realização de qualquer prova:

I- Comunicar-se oralmente, por escrito, por gestos, por sinais de qualquer natureza ou

por qualquer aparelho com outro candidato ou terceiro estranho ao concurso;

II- Utilizar notas, anotações, livros, impressos, manuscritos ou qualquer outro material

literário  ou  visual,  salvo  se  expressamente  admitidos  no  edital  ou  pela  Banca

Examinadora;

III-  Portar  telefones  celulares,  máquinas  calculadoras,  pagers,  beeps,  computadores,

agendas  eletrônicas,  transmissores/receptores  de  mensagem  ou  quaisquer  outros

equipamentos que permitam acesso, armazenamento, transmissão ou recepção de dados,

salvo se expressamente admitidos pela Banca Examinadora.

d) Se recusar a seguir as instruções de membro da Banca Examinadora ou qualquer

outra autoridade presente no local do certame;

e) Se ausentar do local de realização do certame ou sala que lhe houver sido designada

para realização da prova a qualquer tempo e sem autorização ou desacompanhado de

fiscal ou membro da equipe de aplicação e apoio às provas;

f) Se retirar ou se ausentar do local de realização do certame ou da sala que lhe houver

sido designada para realização da prova portando material de devolução obrigatória;

g)  Perturbar  de  qualquer  modo  a  ordem  dos  trabalhos  durante  a  preparação  ou

realização das provas;

h) Não observar as disposições deste edital;

i) Deixar de assinar ou preencher com dados incorretos ou ilegíveis a ficha de inscrição;

j) Não obtiver nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos na prova escrita;

k) Fraudar ou falsificar qualquer documentação;

l)  Desrespeitar, ofender,  agredir  ou  de  qualquer  outra  forma  tentar  prejudicar  outro

candidato;

m) Se recusar a entregar material de devolução obrigatória ao término do tempo fixado
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para a realização da prova.

n)  Descumprir  as  instruções  contidas  em  qualquer  material  oficial  de  instruções

relativas ao certame;

o) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria

ou de terceiros em qualquer etapa ou fase do certame.

16.5 O concurso terá validade de 02 (dois) anos contados da homologação do resultado

final das provas, podendo ser prorrogada por igual período, nos moldes do artigo 4º do

Decreto Estadual nº 43.876, de 08 de outubro de 2012 e, na ocorrência de surgimento de

vaga para a linha de atuação, conforme perfil da vaga estabelecido no preâmbulo deste

Edital,  esta poderá ser ocupada por candidato aprovado, obedecida, rigorosamente, a

ordem de classificação.

16.6 O presente edital poderá ser revogado a qualquer momento, desde que motivos

supervenientes ou relevantes assim o exigirem, sem que com isso venha a gerar direitos

ou obrigações em relação aos interessados.

16.7 Os endereços e os horários para entrega da documentação comprobatória poderão

ser consultados no site www.uezo.rj.gov.br.

16.8 Os documentos dos candidatos não aprovados serão devolvidos no prazo de 90

(noventa)  dias  após  a  divulgação  do  resultado  final  do  certame,  na  Unidade

Universitária de Tecnologia em Processos Metalúrgicos responsável por este concurso,

no horário de 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis. Após esse prazo, os

documentos serão destruídos.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2015.

Alex da Silva Sirqueira
Reitor

ID 0567200-7
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ANEXO I – Cronograma do Concurso

1- Período de inscrições: 23/02/16- 23/03/16.

2- Prazo máximo para pedido de isenção de taxa de inscrição: 04/03/2016.

3-  Divulgação  do  resultado  de  isenção  de  taxa  de  inscrição,  no  site  da  UEZO:

09/03/2016.

4-  Interposição  de  recurso  contra  indeferimento  de  isenção  de  taxa  de  inscrição:

14/03/2016.

5- Divulgação do resultado final de isenção de taxa de inscrição, no site da UEZO:

18/03/2016.

6- Publicação dos candidatos inscritos, no site da UEZO: 28/03/16.

7- Divulgação da(s) banca(s) examinadora(s), no site da UEZO: 31/03/16

8- Interposição de recurso contra a composição de banca examinadora:  01/04/16 até

05/04/16.

9- Divulgação do resultado do recurso, no site da UEZO: 08/04/16.

10- Prova escrita: 14/04/16. 

OBS.:  A banca  examinadora  definirá  o  cronograma  para  as  seguintes  etapas  deste

concurso: divulgação do resultado da prova escrita, defesa de memorial e projeto de

ensino,  pesquisa  e  extensão;  prova  didática  e  divulgação  dos  resultados  finais,  que

ocorrerá em sessão pública. 
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Anexo II – Programa do Concurso – Tópicos de Estudo 

Especialidade: FÍSICA

1- Funções reais de uma variável: limite e continuidade ; derivadas; integral

2- Funções reais de várias variáveis: limite e continuidade; derivadas parciais

3 – Mecânica: cinemática vetorial, as Leis de Newton e suas aplicações, energia mecânica

e trabalho;

4 – Dinâmica dos corpos rígidos, movimento de rotação e momento angular, torque.

5  –  Eletricidade:  carga  elétrica,  Lei  de  Coulomb,  campo  elétrico  de  diferentes

configurações e capacitores.

6 – Circuitos Elétricos: Circuitos RLC,  Leis de Kirchhoff para circuitos elétricos, redes

elétricas e sistemas de aterramento.

7 – Equações de maxwell e suas aplicações: as Leis de Gauss, Lei de Ampere – maxwell,

Lei de Faraday e suas aplicações.
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Anexo III – Avaliação de Títulos

PESQUISA,  EXTENSÃO  E  EXPERIÊNCIA  PROFISSIONAL  (EXCETO  ENSINO)

COMPATÍVEIS AO PERFIL DA VAGA  (70 pontos)

1) Liderança  na  pesquisa  com desenvolvimento  de  inovação.  Valor  de  cada  título:  5

(cinco) por ano, sem sobreposição de tempo. Valor máximo dos títulos: 10 (dez).

2) Patente concedida pelo INPI, USPTO ou outro escritório de patentes. Valor de cada

título: 2 (dois) sem sobreposição de títulos registrados. Valor máximo dos títulos: 6

(seis) 

3) Patente depositada no INPI e/ou OMPI ou outro escritório de patente. Valor de cada

título: 2 (dois). Valor máximo dos títulos: 6 (seis)

4) Prêmio por invento na área de atuação. Valor de cada título: 2(dois).  Valor máximo dos

títulos:  4(quatro)

5) Experiência profissional, em área correlata, em cargo com exigência de nível superior.

Valor  de cada título:  1( um) por cada semestre,  sem superposição de tempo. Valor

máximo dos títulos: 8 (oito)

6) Experiência profissional, em área correlata, em cargo com exigência de nível técnico -

por semestre. Valor de cada título: 1(um). Valor máximo dos títulos:  4 (quatro).

7) Experiência profissional em chefia ou gestão por ano. Valor de cada título:  0,5 (cinco

décimos).Valor máximo dos títulos: 2 (dois)

8) Artigo publicado em revista  científica indexada com corpo editorial.  Valor  de cada

título: 6 (seis). Valor máximo dos títulos: 42 (quarenta e dois)

9) Revisor de artigo científico. Valor de cada título: 0,2 (dois décimos). Valor máximo dos

títulos: 0,6(seis décimos)

10) Trabalhos completos em anais de congresso ou simpósio ou seminários. Valor de cada

título: 3 (três). Valor máximo dos títulos: 30 (trinta)

11) Resumo publicado em anais de congresso,  simpósios ou seminários.  Valor de cada

título: 1,5 (quinze décimos). Valor máximo dos títulos: 15(quinze)

12) Autoria de livro publicado com ISBN. Valor de cada título: 10 (dez). Valor máximo dos

títulos: 30 (trinta)

13) Por   livro  organizado  ou  por  obra  com ISBN.  Valor  de  cada  título:  3(três).  Valor

máximo dos títulos: 9 (nove)

14) Por capítulo de livro ou por obra com ISBN. Valor  de cada título:  5(cinco).  Valor
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máximo dos títulos: 15(quinze)

15) Produção científica de vídeo, filme ou software. Valor de cada título: 1 (um). Valor

máximo dos títulos: 5 (cinco)

16) Bolsa de produtividade em pesquisa por  ano. Valor  de cada título:  10 (dez).  Valor

máximo dos títulos: 20 (vinte)

17) Orientação ou coorientação de doutorado. Valor de cada título: 3(três). Valor máximo

dos títulos: 15 (quinze)

18) Orientação ou coorientação de mestrado. Valor de cada título: 2 (dois). Valor máximo

dos títulos: 10 (dez)

19) Orientação de monografia de graduação ou de especialização. Valor de cada título: 1

(um). Valor máximo dos títulos: 5 (cinco)

20) Orientação de iniciação científica.  Valor  de cada título:  1,5 (quinze décimo).  Valor

máximo dos títulos: 7,5 (setenta e cinco décimos)

21) Participação  em  banca  de  tese  de  doutorado.  Valor  de  cada  título:  1  (um).  Valor

máximo dos títulos: 5 (cinco)

22) Participação em banca de dissertação de mestrado. Valor de cada título:  0,5 (cinco

décimo). Valor máximo dos títulos: 2,5 (vinte e cinco décimo)

23) Participação em banca de monografia  de graduação.  Valor  de cada título:  0,3 (três

décimo). Valor máximo dos títulos: 1,5 (quinze décimos)

24) Participação em banca de concurso público para docente universitário. Valor de cada

título: 2 (dois). Valor máximo dos títulos: 6 (seis)

25) Participação em banca de outros concursos públicos. Valor de cada título: 1 (um). Valor

máximo dos títulos: 3(três)

26) Boletim técnico editado por instituição oficial de ensino, pesquisa e extensão.Valor de

cada  título:  1,5  (quinze  décimos).  Valor  máximo  dos  títulos:  7,5(setenta  e  cinco

décimo)

27) Artigo  de  divulgação  científica.  Valor  de  cada  título:  1,5  (quinze  décimos).  Valor

máximo dos títulos: 7,5 (setenta e cinco décimos)

28) Assessoria técnica na área. Valor de cada título: 0,2 (dois décimos). Valor máximo dos

títulos: 1 (um)

29) Coordenação de evento técnico-científico nacional.Valor de cada título: 1(um). Valor

máximo dos títulos: 4 (quatro)

30) Coordenação  de  evento  técnico-científico  internacional.  Valor  de  cada  título:  1,5

(quinze décimos). Valor máximo dos títulos: 6,0 (seis)

31) Palestras em eventos de abrangência internacional. Valor de cada título: 1,5 (quinze

décimos). Valor máximo dos títulos: 4,5 (quarenta e cinco décimos)
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32) Palestras  em eventos  de  abrangência  nacional.  Valor  de  cada  título:  1  (um).  Valor

máximo dos títulos: 3 (três)

33) Palestras em eventos de abrangência regional. Valor de cada título: 0,5(cinco décimos).

Valor máximo dos títulos: 1,5 (quinze décimos)

34) Consultoria na área do concurso.Valor de cada título: 1 (um). Valor máximo dos títulos:

5 (cinco)

35) Consultor ad hoc. Valor de cada título: 1 (um). Valor máximo dos títulos: 5 (cinco)

36) Coordenador de projeto financiado por órgão público ou privado.Valor de cada título: 2

(dois). Valor máximo dos títulos: 10 (dez) 

37) Membro de projeto financiado por órgão público ou privado. Valor de cada título: 1

(um). Valor máximo dos títulos: 5 (cinco) 

38) Supervisor de estágio. Valor de cada título: 0,5 (cinco décimos). Valor máximo dos

títulos: 2 (dois) 

39) Participação anual em comissão editorial por revista. Valor de cada título: (0,5). Valor

máximo dos títulos: 2 (dois) 

40) Aprovação  em concurso  público.  Valor  de  cada  título:  0,5  (cinco  décimos).  Valor

máximo dos títulos: 2,5 (vinte e cinco décimos) 

EXPERIÊNCIA EM ENSINO (25 pontos)

1)   Aulas de graduação ou de especialização por semestre. Valor de cada título: 2 (dois).

Valor máximo dos títulos: 20 (vinte) 

2)  Aulas de mestrado ou doutorado por disciplina. Valor de cada título: 3 (três). Valor

máximo dos títulos: 30 (trinta) 

EXPERIÊNCIA  ACADÊMICO - ADMINISTRATIVA (5 pontos)

1) Cargo administrativo por ano (exceto Reitoria e Pró-reitoria). Valor de cada título: 0,5

(cinco décimos). Valor máximo dos títulos: 2 (dois) 

2)  Participação em comitês,  câmaras, conselhos ou colegiados por ano. Valor de cada

título: 1 (um). Valor máximo dos títulos: 4 (quatro) 

3)  Reitoria, Pró-reitoria ou Diretoria por ano. Valor de cada título: 0,5 (cinco décimos).

Valor máximo dos títulos: 2 (dois) 
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Anexo IV – Baremas para avaliação de prova didática

ASPECTOS PASSÍVEIS DE AVALIAÇÃO (Total de 100 pontos)

I – PLANEJAMENTO

01. Determinação dos objetivos da aula: até 5 (cinco) pontos;

02. Listagem do conteúdo programático: até 5 (cinco) pontos;

03. Indicação dos procedimentos didáticos: até 5 (cinco)  pontos;

04. Apresentação dos recursos de avaliação: até 5 (cinco)  pontos;

05. Bibliografia: até 5 (cinco)  pontos.

II – DESENVOLVIMENTO

06. Comunicação dos objetivos: até 10 (dez) pontos;

07. Domínio do conteúdo: até 20 (vinte) pontos;

08. Adequação aos objetivos: até 05 (cinco) pontos;

09. Relevância dos itens selecionados: 10 (dez) pontos;

10. Atualidade das informações: até 05 (cinco) pontos;

11. Clareza e objetividade: até 10 (dez) pontos;

12. Ilustração com exemplos: até 10 (dez) pontos;

13. Conclusão: revisão, aplicações etc.: até 05 (cinco) pontos.
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