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EDITAIS DE 6 DE JUNHO DE 2016

O Magnífico Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo torna público que estarão abertas as inscrições para provimento de cargos de Professor do Magistério Superior do Quadro Permanente desta
Universidade, conforme Portaria Normativa Interministerial nº 22/2007-MP/MEC, de 30/04/2007, alterada pela de nº 224/2007-MP/MEC, de 23/07/2007, publicadas no Diário Oficial da União de 02/05/2007 e
24/07/2007, respectivamente; e conforme a Lei 8.112, de 11/12/1990, e a Lei 12.772, de 28.12.2012.

1. DAS VAGAS:

No- 91

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
Va g a Regime tra-

balho
Área/Subárea Titulação Mínima Exigida

02 DE Probabilidade e Estatística(cód. CNPq 1.02.00.00-2) Graduação: Doutor em Estatística ou em Estatística e Experimentação Agronômica. Doutor em Matemática com Gra-
duação e/ou Mestrado em Estatística. Doutor em Ciência da Computação com Graduação e/ou Mestrado em Estatística .
Doutor em Engenharias com Graduação e/ou Mestrado em Estatística

Horário e local das inscrições: Departamento de Estatística/CCE, UFES - Avenida Fernando Ferrari nº 514 - Campus Goiabeiras, Vitória, ES-CEP: 29075-910, de segunda a sexta-feira, no horário de 8:00h às 11:00h
e das 14:00h às 17:00h . Telefone (27) 4009-2481.E-mail: departamento.estatistica@ufes.br
Nº92

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Va g a Regime tra-

balho
Área/Subárea Titulação Mínima Exigida

01 DE Matemática(cód. CNPq 1.01.00.00-8) Pós-Graduação: Doutorado em Matemática ou Matemática Aplicada/Educação Matemática
Horário e local das inscrições: Departamento de Matemática/CCE,UFES - Avenida Fernando Ferrari, nº 514, Campus Goiabeiras, Vitória/ES - CEP: 29075-910, de segunda a sexta-feira, no horário de 07:00h às 12:00h.
Telefone (27) 4009-2479. e-mail: dmatufes@gmail.com

No- 93
CENTRO CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

Va g a Regime tra-
balho

Área/Subárea Titulação Mínima Exigida

01 DE Antropologia(cód. CNPq 7.03.00.00-3)/Etnologia Indígena(cód.
CNPq 7.03.02.00-6)

Graduação: Qualquer área. Pós-Graduação: Doutorado em Antropologia ou em Ciências Sociais.

Horário e local das inscrições: Secretaria Integrada de Departamentos SID/CCHN/UFES.(Térreo do ICII) - Avenida Fernando Ferrari, nº 514, Campus Goiabeiras, Vitória/ES - CEP: 29075-910, de segunda a sexta-
feira, no horário de 08:00h às 18:00h. Telefone (27) 4009-2506.
Nº 94

CENTRO CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS - DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
Va g a Regime tra-

balho
Área/Subárea Titulação Mínima Exigida

01 DE Filosofia(cód. CNPq 7.01.00.00-4)/Lógica (cód. CNPq 7.01.03.00-
3

Graduação:. Qualquer área. Pós-Graduação: Doutorado em Filosofia

Horário e local das inscrições: Secretaria Integrada de Departamentos SID/CCHN/UFES.(Térreo do ICII) - Avenida Fernando Ferrari, nº 514, Campus Goiabeiras, Vitória/ES - CEP: 29075-910, de segunda a sexta-
feira, no horário de 08:00h às 18:00h. Telefone (27) 4009-2507/ 4009-2513.

Nº 95
CENTRO CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS - DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Va g a Regime tra-
balho

Área/Subárea Titulação Mínima Exigida

01 DE História(cód. CNPq 7.05.00.00-2)/História Moderna e Contempo-
rânea(cód. CNPq 7.05.03.00-1)

Graduação: História ou Ciências Sociais ou Relações Internacionais. Pós-Graduação: Doutorado em História.

Horário e local das inscrições: Secretaria Integrada de Departamentos SID/CCHN/UFES.(Térreo do ICII) - Avenida Fernando Ferrari, nº 514, Campus Goiabeiras, Vitória/ES - CEP: 29075-910, de segunda a sexta-
feira, no horário de 08:00h às 18:00h. Telefone (27) 4009-2506.
Nº 96

CENTRO CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
Va g a Regime tra-

balho
Área/Subárea Titulação Mínima Exigida

01 DE Psicologia(Cód. CNPq 7.07.00.00.1)/Tratamento e Prevenção Psi-
cológica(Cód. CNPq 7.07.10.00.7)

Graduação: Psicologia. Pós-Graduação: Doutorado em Psicologia ou Psicologia Clínica ou Psicanálise ou Teoria Psi-
canalítica ou Psicanálise, Saúde e Sociedade; ou Psicanálise: Clínica e Cultura; ou Saúde Coletiva

Horário e local das inscrições: Departamento de Psicologia/CCHN-UFES (CEMUNI VI) - Avenida Fernando Ferrari, nº 514, Campus Goiabeiras, Vitória/ES - CEP: 29075-910, de segunda a sexta-feira, no horário
de 08:00h às 13:00h. Telefone (27) 4009-2504.

2. DOS PROGRAMAS:
2.1. CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS
2.1.1. DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
Área/Subárea: Probabilidade e Estatística(cód. CNPq 1.02.00.00-2)
Programa: Unidade I - Inferência Estatística: Estimação Pontual, Família Exponencial, Estatísticas Suficientes, Estimação por Intervalo, Testes de Hipóteses Paramétrico , Testes de Hipóteses não Paramétricos.

Unidade II - Modelos Lineares Generalizados: Família Exponencial. Estimação. Inferência . Variáveis binárias e regressão logística. Regressão logística ordinal e nominal. Modelos log-lineares. Unidade III -
Amostragem: Amostragem Aleatória simples com e sem substituição. Amostragem estratificada. Estimação de razão. Amostragem por Conglomerados. Amostragem em várias etapas. (Processo 23068.003713/2016-
11 )

2.1.2. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Área/Subárea: Matemática(cód. CNPq 1.01.00.00-8)
Programa: Unidade 1- 1. Teorema de existência e unicidade para EDO. 2. Teoremas da função inversa e da função implícita e aplicações. 3. Teorema espectral em dimensão finita e aplicações. Unidade I1-

1. Extensões algébricas dos racionais e aplicações. 2. Teoremas de Sylow e aplicações. 3. Domínios euclidianos e fatoriais e aplicações. Unidade 1II- 1.Teorema egrégium de Gauss e aplicações. 2. Espaços métricos
compactos e aplicações. 3. Teorema de Stokes e aplicações. Unidade 1V- 1. Teorema de Cauchy e aplicações. 2. Teorema do ponto fixo de Banach e aplicações. 3. Séries de Fourier, convergência e aplicações. (Processo
23068.007873/2016-30)

2.2. CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS
2.2.1 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
Área/Subárea: Antropologia(cód. CNPq 7.03.00.00-3)/Etnologia Indígena(cód. CNPq 7.03.02.00-6)
Programa: 1. Cosmologias e Políticas ameríndias. 2. História Indígena e do Indigenismo. 3. Xamanismo, rituais e cosmologias. 4. Políticas Culturais e povos indígenas. 5. Território e gestão territorial. 6.

Organização Social e parentesco. 7. Pessoa e corporalidade. 8. Natureza e cultura. 9. Arte e simbolismo. 10. Questões de Etnografia. (Processo 23068.008029/2016-26).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 95/2016 - UASG 153046

Nº Processo: 23068005717201634 . Objeto: Continuidade de exe-
cução do Projeto "Implantação da Unidade de reprodução e produção
de organismos marinhos par fins de aquicultura - REPAQ" Total de
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Boa disponibilidade De-
claração de Dispensa em 06/06/2016. HELCIO FERREIRA PINTO.
Diretor do Dcc. Ratificação em 06/06/2016. REINALDO CENTO-

DUCATTE. Reitor da Ufes. Valor Global: R$ 427.194,98. CNPJ
CONTRATADA : 02.980.103/0001-90 FUNDACAOESPIRITO
SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST.

(SIDEC - 06/06/2016) 153046-15225-2016NE800001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 54/2016 - UASG 153046

Nº Processo: 23068008305201656 . Objeto: Despesa referente a ins.
no curso "compras pelo sistema de registro de preços, form., cap. e
atuali. de pregoeiros, inclu. a LC 123/06 e 147/14". Aline Silva
Tavares Cypreste e Gustavo Freitas Pena Vieira. Total de Itens Li-
citados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666
de 21/06/1993.. Justificativa: Inexigibilidade de Licitação. Declaração
de Inexigibilidade em 06/06/2016. RONALDO DE SA DREWS. Di-
retor do Departamento de Contabilidade e Finanças. Ratificação em
06/06/2016. EUSTAQUIO VINICIUS RIBEIRO DE CASTRO. Pró-
reitor de Administração.. Valor Global: R$ 3.116,00. CNPJ CON-
TRATADA : 05.983.000/0001-72 ADJUVAREEVENTOS E SERVI-
COS LTDA - ME.

(SIDEC - 06/06/2016) 153046-15225-2016NE800001

MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 UASG 150246

Número do Contrato: 25/2015.
Nº Processo: 2884/2016-33.
PREGÃO SRP Nº 116/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 21551379000874. Contratado :
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS -CIRURGICAS LTDA. Ob-
jeto: Para o contrato 25/2015 MEAC,que tem como objeto o for-
necimento de produtos para saúde, fica alterada a alíquota de 17% aos
itens 16,87 e 89, para o estado do CE, conf. E.C 87/2015, Art. 55,÷2º,
incisos VII e VIII. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Vigência: 05/05/2016 a 06/05/2016. Valor Total:
R$5.858,31. Fonte: 6153368966 - 2016NE800472. Data de Assina-
tura: 05/05/2016.

(SICON - 06/06/2016) 150244-15224-2016NE800181

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 20/2015 UASG 150246

Processo: P015384/2015-81 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de Papeis Especiais para atender às necessidades da Maternidade
Escola Assís Chateaubriand (MEAC) da Universidade Federal do

Ceará. Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 07/06/2016 de 08h00
às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Rua Coronel Nunes de Melo
S/n Rodolfo Tefilo - FORTALEZA - CE ou www.comprasgover-
namentais.gov.br/edital/150246-05-20-2015. Entrega das Propostas: a
partir de 07/06/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 17/06/2016 às 10h00 n site www.compras-
n e t . g o v. b r.

RICARDO RODGER PAULA CARDOSO
Pregoeiro

(SIDEC - 06/06/2016) 150246-15224-2015NE800688
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2.2.2 DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
Área/Subárea: Filosofia(cód. CNPq 7.01.00.00-4)/Lógica

(cód. CNPq 7.01.03.00-3)
Programa: 1.A doutrina aristotélica da predicação, silogística

aristotélica e o nascimento da lógica . 2. As doutrinas semânticas de
Frege e sua relação com o projeto logicista. 3. A teoria dos tipos de
Russell e seus reflexos na notação lógica dos Principia Mathematica.
4. A concepção de proposição do Tractatus de Wittgenstein e o
domínio da lógica por ela circunscrito. 5. Lógica de primeira ordem
e de ordem superior. 6. As críticas de Quine às quantificações de
segunda ordem. 7.A significação filosófica do teorema da incom-
pletude de Gödel. 8. O paradoxo de Lewis Carroll e suas implicações
filosóficas. 9. Teorias contemporâneas da verdade. 10. Ontologia e
modalidade. 11. O significado e o alcance das lógicas não clássicas.
12. Sobre o conceito da analiticidade (Processo 23068.006625/2016-
71).

2.2.3 DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
Área/Subárea: História(cód. CNPq 7.05.00.00-2)/História

Moderna e Contemporânea(cód. CNPq 7.05.03.00-1)
Programa: 1.A África, o Oriente Médio e a Ásia à luz das

teorias pós-coloniais. 2. As sociedades da África e do Oriente Pró-
ximo e Ásia na Antiguidade. 3. As sociedades da África e do Oriente
Próximo e Ásia na Idade Média. 4. A inserção européia nos con-
tinentes africano e asiático no contexto das Grandes Navegações. 5. A
emergência do Islã e a diversidade na Ásia e na África. 6. A partilha
da África e da Ásia pelas potencias coloniais européias. 7. Des-
colonização e independência dos países afro-asiáticos. 8. Os novos
Estados afro-asiáticos e a problemática das identidades. 9. Diáspora
africana, escravidão moderna e Cultura Afro-Brasileira. 10. A nova
inserção de países afro-asiáticos no contexto internacional. 11. A
abordagem das sociedades africana e asiática nos livros didáticos de
História. (Processo 23068.007931/2016-25)

2.2.4. DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
Área/Subárea: Psicologia(Cód. CNPq 7.07.00.00.1)/Trata-

mento e Prevenção Psicológica(Cód. CNPq 7.07.10.00.7)
Programa: 1. Primeira e Segunda tópica do aparelho psíquico

em Freud. 2. As formações do inconsciente: sonhos, atos falhos,
chiste e sintoma. 3. Operadores da clínica psicanalítica: o incons-
ciente e a pulsão. 4. Direção do tratamento: interpretação, repetição e
transferência. 5. O campo das neuroses. 6. O campo das psicoses e o
das perversões. 7. Fim de análise: a travessia da fantasia e iden-
tificação ao sintoma. (Processo 23068.008267/2016-31)

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. O período de inscrição será de 13/06/16 a 12/07/2016.
3.2. Os interessados deverão formalizar a inscrição na Se-

cretaria do Departamento/Centro citado no item 1.
3.2.1. No caso de inscrição por via postal, indicar sempre

qual o Centro e o Departamento de interesse para efetivar a ins-
crição.

3.2.2. As vagas serão preenchidas em ordem rigorosa de
classificação dos candidatos aprovados, de acordo com a necessidade
e a conveniência da Ufes, nos locais de trabalho discriminados neste
Edital, respeitada a opção feita pelo candidato no ato da inscrição.

3.3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Os interessados deverão indicar o município para o qual

pretendem concorrer, anexando a seguinte documentação:
a) Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da

UFES, à disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato
declare estar ciente do contido no edital e na resolução nº 52/2009-
CEPE/UFES (disponibilizada no sitio www.daocs.ufes.br).

b) Curriculum vitae, no formato Lattes do CNPq, paginado e
encadernado.

c) Cópia de documento oficial de identidade;
d) Se estrangeiro, cópia do visto permanente, registro na-

cional de estrangeiro (RNE) e passaporte (caso não possua o visto
permanente, a inscrição poderá ser aceita, mas, quando da sua posse,
será exigida sua apresentação).

e) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, con-
forme item 4.

f) Declaração firmada pelo candidato de que possui docu-
mentação comprobatória de estar em dia com suas obrigações elei-
torais e militares, quando for o caso.

3.4. A inscrição poderá ser feita por procurador munido de
cópia da sua carteira de identidade (Registro Geral) e do respectivo
instrumento de mandato com firma do outorgante reconhecida em
cartório.

3.5. Os documentos redigidos em língua estrangeira deverão
ser acompanhados de versão em vernáculo, firmada por tradutor pú-
blico.

3.6. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via
fax ou a via correio eletrônico.

3.7. É permitido o requerimento de inscrição por via postal,
feito por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com
aviso de recebimento - AR. Enviar todo o material para o local de
inscrição, conforme o item 3.2.

3.8. Somente serão aceitos os requerimentos de inscrição que
chegarem ao respectivo endereço mencionado no item 3.2, até o
horário de encerramento das inscrições conforme o item 3.1

3.9. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá co-
nhecer o edital e demais normas que regulamentam o concurso, e
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, em es-
pecial, a área/subárea, de graduação e de pós-graduação.

3.10. Os pedidos de inscrição serão apreciados e deferidos,
ou não, pela Comissão Central de Inscrições do Departamento res-
ponsável por cada concurso, que divulgará no endereço eletrônico do
centro, bem como no quadro de avisos dos referidos centros.

3.11. Em caso de indeferimento de inscrição, o candidato
terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do
deferimento das inscrições, conforme Art. 11, inciso V, da Resolução
52/2009, para apresentar recurso mediante solicitação fundamentada

de revisão de julgamento dirigida à Comissão Central de Inscrições.
Esta terá igual prazo para julgamento, contado a partir do encer-
ramento do prazo para apresentação de recursos, sendo a decisão
divulgada no endereço eletrônico do centro, bem como no local de
funcionamento da referida Comissão.

4. TAXA DE INSCRIÇÃO:
4.1. O recolhimento da taxa de inscrição no valor abaixo

relacionado deverá ser feito no Banco do Brasil, em nome da Uni-
versidade Federal do Espírito Santo, de acordo com as seguintes
instruções:

Emissão de GRU (Guia de Recolhimento da União). Pas-
sos:

1) Acessar o sítio da Internet http://www.tesouro.fazen-
d a . g o v. b r ;

2) Clicar na imagem (link) localizada à direita da página
inicial que contém o texto GUIA DE RECOLHIMENTO DA
UNIÃO;

3) Seguindo a abertura do link, clicar no menu à esquerda,
na opção IMPRESSÃO - GRU;

4) Proceder com o preenchimento dos campos da GRU a ser
gerada com os seguintes dados:

Unidade Favorecida Código (UG): 153046;
Gestão: 15225;
Recolhimento código: 28883-7-TAXA DE INSCRICÃO EM

CONCURSO PÚBLICO;
Número de referência 15304600250000025;
Competência: mês/ano no formato mm/aaaa;
Vencimento: data do pagamento no formato dd/mm/aaaa;
Contribuinte: Informar o CPF e digitar o nome;
Valor Principal:
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
Impressão da GRU (utilize a opção recomendada); Emitir

GRU;
Imprimir e efetuar pagamento no Banco do Brasil S/A. Ob-

servação: a Guia de Recolhimento da União deve ser paga e entregue
no ato da inscrição, conforme item 3.3, letra e.

4.2. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não
será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento
do certame por conveniência da Administração.

4.3. Poderá ser solicitada a isenção do pagamento de taxa,
por candidato oriundo de família de baixa renda, nos termos do
Decreto nº 6.593, de 02 de outubro de 2008 e Decreto n. 6.135, de 26
de junho de 2007, que estiver inscrito no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

4.4. A isenção deverá ser solicitada, no período de até 10
(dez) dias antes da data de encerramento da inscrição, mediante re-
querimento de isenção, disponível no sitio www.progep.ufes.br. No
requerimento deverá ser indicado o Número de Identificação Social -
NIS, atribuído pelo CadÚnico.

4.5. O requerimento deverá ser entregue e protocolado no
local de inscrição citado no edital ou enviar via Correio, por SEDEX,
com recebimento até 10 (dez) dias antes da data de encerramento da
inscrição, sendo indeferidos os documentos recebidos após esta da-
ta.

4.6. A resposta acerca do deferimento, ou não, será divul-
gada no endereço eletrônico ou no quadro de aviso do centro res-
ponsável pelo concurso.

4.7. Caberá ao candidato verificar a sua situação com relação
à isenção da taxa de inscrição.

4.8. O candidato que tiver seu pedido indeferido deverá
efetuar o pagamento da taxa devida e enviar para o local de inscrição,
dentro do prazo normal citado no item 3.1. O não atendimento no
prazo estabelecido implica exclusão do concurso.

5. DAS PROVAS:
5.1. Constituirão provas do concurso:
a) Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;
b) Prova de aptidão didático-prática, de caráter eliminatório e

classificatório;
c) Prova de plano de trabalho, de caráter apenas classi-

ficatório;
d) Prova de títulos e de publicação de trabalhos científicos

referidos no curriculum vitae do candidato, de caráter apenas clas-
sificatório.

5.1.1. Cada uma das provas descritas acima, excetuando-se a
de títulos, será avaliada com notas definidas em uma escala de 0
(zero) a 100 (cem) pontos, em números inteiros.

5.2. Prováveis datas das provas:
a) Escrita - 29/08/2016 - Eliminatória
b) Aptidão didático-prática - 31/08/2016 - Eliminatória
c) Plano de Trabalho - 01/09/2016 - Classificatória
d) Títulos - 02/09/2016 - Classificatória
5.3. Constituirão provas nos concursos de Professor: prova

escrita, com leitura pública das respostas dadas pelos candidatos, na
área/subárea de conhecimento especificada no Edital, e de caráter
eliminatório e classificatório; prova de aptidão didático-prática, e de
caráter eliminatório e classificatório; prova de títulos e de publicação
de trabalhos científicos referidos no curriculum vitae do candidato, de
caráter apenas classificatório; prova de plano de trabalho, de caráter
apenas classificatório. A nota final de cada candidato obedecerá ao
seguinte critério: ao triplo da soma das notas na prova escrita, na
prova de aptidão didático-prática e na prova de títulos, e adicionando-
se esse resultado à nota na prova de plano de trabalho.

5.4. A prova de títulos ocorrerá em data posterior à prova
escrita e à prova de aptidão didático-prática, e dela somente par-
ticiparão os candidatos aprovados nessas provas anteriores, de acordo
com o critério estabelecido no Art. 39 da Resolução 52/2009.

5.5. A apresentação da comprovação das atividades de en-
sino, pesquisa e extensão e da produção científica, artística e cultural
deverá ser até o início da prova de título em horário a ser estabelecido
pelo Departamento.

5.6. Concluídas todas as provas e emitidas todas as notas, a
comissão examinadora emitirá relatório conclusivo considerando cada
candidato habilitado ou não no concurso para o qual foi inscrito,
classificando-os em ordem decrescente de notas finais obtidas.

5.7. A pontuação final de cada candidato na prova de títulos
será atribuída coletivamente pela comissão examinadora de acordo
com os valores estipulados no Anexo da Resolução 52/2009.

5.8. A prova escrita constará de dissertação sobre temas e/ou
resolução de problemas sorteados de uma lista elaborada pela co-
missão examinadora, constituída com base no Programa do Con-
curso.

5.9. A classificação no concurso não assegura ao candidato o
direito ao ingresso automático no Serviço Público Federal, mas ape-
nas a expectativa de ser nomeado segundo a rigorosa ordem clas-
sificatória, ficando a concretização deste ato condicionada à obser-
vância das disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse e
à conveniência da Administração.

5.10. A prova escrita será realizada antecedendo a todas as
demais; terá igual teor para todos os candidatos e será de caráter
eliminatório de acordo com o indicado no item 5.2. e 5.3.

5.11. Os temas ou problemas da prova escrita serão sorteados
pelo presidente da comissão examinadora, na presença dos candi-
datos, imediatamente antes do início da prova.

5.12. Após o sorteio dos temas ou problemas, o candidato
disporá de 01 (uma) hora para consulta individual a material bi-
bliográfico de sua livre escolha no próprio recinto da prova e mais 03
(três) horas para a realização da prova propriamente dita, período no
qual o candidato não mais poderá consultar o material bibliográfico
ou anotações pessoais.

5.13. A parte didática consistirá de uma aula que, a critério
da Comissão Examinadora, poderá ser teórica ou de aplicação, mi-
nistrada em nível de graduação, sobre o assunto incluído no programa
do concurso, sendo realizada em sessão pública, vedada aos demais
candidatos, e será gravada para fins de registro.

5.14. A prova de aptidão didático-prática será aplicada em
turnos, e, para cada turno de aplicação, será sorteado um tema único
a ser desenvolvido pelos candidatos.

5.14.1. O tema correspondente a cada turno de aplicação
deverá ser sorteado com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
e máxima de 30 (trinta) horas do início da respectiva prova.

5.15. A aula de que trata o item 5.13 deverá ter duração
máxima de 60 (sessenta) minutos.

5.16. Cada candidato deverá entregar aos membros da co-
missão examinadora o respectivo plano de aula antes do início des-
ta.

5.17. Os concursos obedecerão, em todas as suas fases, à
legislação e às normas aprovadas pela Resolução 52/09 - CEPE/UFES
e suas alterações e pela Portaria MP 450/02, bem como, ao Decreto
6.944/2009.

5.18. Nos dias de realização das provas, não será permitido
ao candidato entrar e/ou permanecer no local do exame com armas ou
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo bank,
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador,
etc.), excetos aqueles que serão utilizados como apoio didático para a
apresentação das provas. Caso o candidato leve alguma arma e/ou
algum aparelho eletrônico, esses deverão ser recolhidos pelo De-
partamento. O descumprimento da presente instrução implicará na
eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.

5.19. A prova de títulos consistirá da apreciação de trabalhos
científicos e de títulos acadêmicos, por meio de documentos com-
probatórios de formação e de aperfeiçoamento acadêmico do can-
didato, de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, de sua
produção científica, artística e cultural, e de sua experiência pro-
fissional na área/subárea do concurso. A prova de títulos ocorrerá em
data posterior à prova escrita e à prova de aptidão didático-prática, e
dela somente participarão os candidatos aprovados nessas provas an-
teriores, de acordo com o critério estabelecido no Art. 39 da Re-
solução 52/2009.

5.20. Com base na Lei 12.527, de 18.11.2011, as provas
constituem documentos disponibilizados ao público.

6. DOS RECURSOS:
6.1. Somente participarão da prova de aptidão didático-prá-

tica os candidatos classificados na prova escrita, de acordo com os
critérios definidos no Art. 39 da Resolução 52/2009. Poderá participar
da prova de aptidão didático-prática o candidato que interpuser re-
curso quanto à nota obtida na prova escrita e se o recurso não tiver
sido julgado até a data da realização da prova em questão.

6.2. No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir da
divulgação do relatório conclusivo referido no Art. 43 da Resolução
52/2009, os candidatos poderão apresentar solicitação fundamentada
de revisão de julgamento de qualquer prova à comissão examinadora,
por meio de encaminhamento da solicitação ao Chefe do Depar-
tamento responsável pelo concurso.

6.3. Solicitações de vista da prova escrita do candidato de-
verão ser atendidas pela comissão examinadora.

6.4. A comissão examinadora terá prazo de até 15 (quinze)
dias para se manifestar, por escrito, quanto ao mérito do pedido.

6.5. A homologação do concurso só poderá ser efetivada
depois de esgotados todos os prazos de recursos previstos na Re-
solução 52/2009.

7. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO
DOS CANDIDATOS:

7.1. Cada membro da comissão examinadora concederá pon-
tuação individual a cada candidato na prova escrita e na prova de
aptidão didático-prática.

7.2. A média final de cada prova prevista no caput deste
artigo será calculada pela média aritmética dos valores individuais
emitidos pelos membros da comissão examinadora.

7.3. A pontuação obtida pelo candidato na prova de títulos
será única e representará a avaliação final do seu curriculum vitae
feita coletivamente pela comissão examinadora.
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7.4. Concluídas todas as provas e emitidas todas as pon-
tuações, a comissão examinadora emitirá parecer conclusivo con-
siderando cada candidato habilitado ou não no concurso para o qual
foi inscrito.

7.5. Para ser habilitado no concurso cada candidato deverá
alcançar a nota mínima de aprovação - 70 (setenta pontos) - na prova
escrita e na prova de aptidão didática.

7.6. Havendo mais de 01 (um) candidato habilitado, a co-
missão examinadora indicará a respectiva ordem de classificação em
função das notas alcançadas pelos candidatos, observados os seguin-
tes critérios na ordem sucessiva de maiores notas de desempate: nota
na prova escrita, depois a nota na prova de aptidão didático-prática e
por último a nota na prova de títulos. Em qualquer dos casos, per-
sistindo o empate, a vaga caberá ao candidato mais idoso.

7.7. A prova de plano de trabalho consistirá da apresentação
pública pelo candidato de um plano de trabalho de sua autoria, onde
apresente suas propostas para o desenvolvimento de suas futuras
atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de conhecimento do
concurso. Essas atividades deverão ser detalhadas quanto a opções
teórico-metodológicas e práticas para assegurar a aprendizagem no
tocante a ensino, quanto a projetos de pesquisa em uma perspectiva
de médio prazo, e quanto a projetos de extensão que levem a UFES
a contribuir para a solução de problemas da sociedade.

8. DO PRAZO DE VALIDADE:
Os concursos terão validade pelo prazo de dois anos, contada

a partir da data da homologação do concurso, podendo ser prorrogado
por igual período.

9. DA REMUNERAÇÃO:
Professor Adjunto-A - DE (com titulação de Doutor): R$

8.639,50
(VB= R$ 4.014,00 + RT= R$ 4.625,50)
10. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
10.1. A homologação do resultado será publicada no Diário

Oficial da União de acordo com o anexo II do Decreto 6.944/2009,
por ordem de classificação.

10.2. Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de acordo com o item 10.1, ainda que tenham atingido
nota mínima (70 pontos), estarão automaticamente reprovados no
concurso público;

10.3. Nenhum dos candidatos empatados na última classi-
ficação de aprovados serão considerados reprovados nos termos do
art.16 do Decreto 6.944/2009.

11. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA
NO CARGO:

11.1. Possuir a escolaridade exigida para o cargo.
11.2. Estar o candidato em perfeitas condições de sanidade

física e mental, comprovadas em inspeções médicas realizadas pela
Junta Médica Pericial da UFES, bem como a apresentação de toda a
documentação que comprove que cumpriu os requisitos previstos no
presente edital;

11.3. Entregar ORIGINAL e cópia dos documentos, con-
forme relação disponibilizada no sítio www.progep.ufes.br.

11.4. Outros documentos poderão ser requisitados, por oca-
sião de investidura no cargo.

11.5. Outras exigências estabelecidas em lei poderão ser so-
licitadas para o desempenho das atribuições do cargo.

12. DA NOMEAÇÃO:
12.1. A nomeação será publicada no diário oficial da união

(www.in.gov.br), seção II, na parte do Ministério da Educação. A
partir da data da publicação, o candidato terá 30(trinta) dias para
tomar posse. O não comparecimento no prazo estabelecido implicará
desistência do referido cargo. Não será aceita documentação incom-
pleta e só tomará posse o candidato que preencher os requisitos
básicos para investidura no cargo. Caso não possua diploma de pós-
graduação, o candidato deverá entregar atestado ou declaração de
defesa do mestrado ou doutorado, expedida pela coordenação do
programa de pós-graduação (devidamente assinada pelo coordenador
com a respectiva identificação da assinatura), informando que o curso
é reconhecido pela CAPES/MEC, que o candidato cumpriu todos os
requisitos para a outorga do grau e que o diploma encontra-se em fase
de confecção e/ou registro. Se a defesa da dissertação/tese tiver ocor-
rido há mais de 1 (um) ano, o candidato deverá apresentar o diploma
ou declaração/atestado atual com o comprovante (original e cópia)
que requisitou a emissão do diploma.

13. DA LOTAÇÃO
13.1. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas

serão lotados nos respectivos centros/departamentos para os quais
prestaram o certame.

14. DO ESTÁGIO PROBATÓRIO:
14.1. O candidato nomeado para o cargo de provimento

efetivo ficará sujeito, nos termos do artigo 41, caput da Constituição
Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº
19/98, a estágio probatório, durante o qual sua aptidão, capacidade e
desempenho no cargo serão avaliados.

15. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
15.1. A jornada de trabalho poderá ser cumprida nos pe-

ríodos diurno e noturno, conforme necessidade da Instituição.
15.2. Não será fornecido ao candidato qualquer documento

comprobatório de classificação no concurso público, valendo, para
esse fim, o resultado publicado no Diário Oficial da União.

15.3. Há possibilidade do aproveitamento de candidato ha-
bilitado em outro certame da UFES ou de outra Instituição Federal de
Ensino Superior;

15.4. O presente edital poderá ser cancelado ou alterado, em
parte ou no todo, a qualquer tempo, desde que motivos superve-
nientes, legais ou relevantes assim o determinem, sem que isto venha
a gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados, exce-
tuando-se a devolução da taxa de inscrição, conforme estabelecido no
item 4.1.

15.5. Os candidatos deverão retirar, no local de aplicação das
provas, a documentação entregue por ocasião da inscrição, no prazo
de até 60 (sessenta) dias, após a publicação do edital de homologação
no diário oficial da união, após esta data serão incinerados.

15.6. O inteiro teor do presente edital poderá ser encontrado
no sítio www.progep.ufes.br e nos locais de inscrição.

15.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de
Inscrição do Centro, responsável pela realização do concurso.

REINALDO CENTODUCATTE

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 9/2016

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 23068007087201632. , publicada no D.O.U de
24/05/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para
Eventuais Aquisições de Polpas de Frutas Naturais com disponi-
bilização de equipamentos em regime de comodato, pelo período de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, atendendo à demanda dos
Restaurantes da UFES dos Campi de Goiabeiras e Maruípe, de São
Mateus-ES e de Alegre-ES e Jerônimo Monteiro-ES. Novo Edital:
07/06/2016 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Fernando Ferrari, Nº
514 Goiabeiras - VITORIA - ESEntrega das Propostas: a partir de
07/06/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 20/06/2016, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MURILO FREITAS GARCIA DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 06/06/2016) 153046-15225-2016NE800001

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO
DE MORAES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 153047

Número do Contrato: 69/2015. Nº Processo: 23068303075201563.
PREGÃO SISPP Nº 77/2015. Contratante: HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO CASSIANO -ANTONIO MORAES. CNPJ Contratado:
17027806000176. Contratado : CONSERVO SERVICOS GERAIS
LTDA -Objeto: Inserir no contrato o valor referente a inclusão do
adicional de insalubridade e pagam ento indenizatório retroativo a
data da assina tura do contrato, em conformidade com a cláusu la
oitava do contrato 69/2015. O objeto tem co mo base em avaliação
qualitativa e fundamentos previstos nas Normas regulamentadoras
nº15 e 1 6 da portaria nº3214/1978 do Min.do trabalho e súmula 448
do CCT conforme convenção coletiva sob registro no MTE nº
ES000027/2015 e CCT nº ES000185/2015. Fundamento Legal:
8666/93 . Vigência: 20/05/2016 a 11/06/2016. Valor Total:
R$683.638,68. Fonte: 6153000000 - 2016NE801191. Data de As-
sinatura: 20/05/2016.

(SICON - 06/06/2016) 153047-15225-2016NE000016

AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 161/2015

Foi cancelado do certame o item:35.

VICTÓRIA LACERDA
Pregoeira

(SIDEC - 06/06/2016) 153047-15225-2016NE800540

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM MUSEOLOGIA E PATRIMÔNIO

EDITAL No- 13/2016
PROCESSO SELETIVO

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Mu-
seologia e Patrimônio - PPG-PMUS, do Centro de Ciências Humanas
e Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro -
UNIRIO / Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST, torna
pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições
para o processo seletivo discente do Curso de Mestrado em Mu-
seologia e Patrimônio (processo n.º23102.001940/2016-49), de acordo
com as Resoluções n.º 2.734, de 11 de maio de 2006, e n.º 3.572, de
12 de abril de 2011, que dispõem sobre a implantação do Programa
de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Fe-
deral do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO e de seu Curso de
Doutorado, a Resolução UNIRIO n.º 2.937, de 2 de julho de 2008, a
Lei n.º 12.990, de 9 de junho de 2014, a Lei n.º 7.853, de 24 de
outubro de 1989, a Recomendação n.º 07/2008, do Ministério Público
Federal, o Ofício Circular n.º 0489/2008/PR/CAPES, o Decreto n.º
3.298, de 20 de dezembro de 1999, a Lei no 10.741, de 01 de outubro
de 2003, o Decreto no 5.296, de 01 de dezembro de 2004, o Acórdão
TCU no 1.935, de 29 de março de 2011, o Decreto n.º 6.932, de 11
de agosto de 2009, o Decreto n.º 6.944, de 21 de agosto de 2009 e do
Acordo de Cooperação entre a UNIRIO e o MAST n.º 55/2016, de 23
de maio de 2016, com a finalidade de preencher vinte (20) vagas para
a turma de 2017, sendo reservado ao candidato portador de de-
ficiência o percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas
ofertadas (uma vaga) e ao candidato negro o percentual de 20% (vinte
por cento) do total de vagas ofertadas (quatro vagas). Edital, e al-
terações se houver, está disponível na íntegra no endereço http://ppg-
pmus.mast.br/inicio.htm.

TEREZA CRISTINA SCHEINER
Coordenadora

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

EDITAL Nº 156/2016
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições, torna público que estarão abertas as inscrições no
Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Subs-
tituto, nas áreas especificadas no Anexo I. A Seleção será realizada
de acordo com a Lei nº. 8.745 de 09/12/93, alterada pela Lei nº. 9.849
de 26/10/99, Lei nº 12.425 de 17/06/11 e Portarias MEC nº. 196 de
24/02/2011, nº 925 de 13/07/2011, nº 243 de 03/03/2011, nº 003 de
03/02/2012 e nº 166 de 12/03/2012.

1. Do requerimento de inscrição on line.
Poderão inscrever-se no Processo Seletivo cidadãos brasi-

leiros ou estrangeiros detentores do título acadêmico especificado no
anexo I. Os candidatos deverão ingressar no endereço https://sis-
temas.uff.br/cpd para cadastrar-se no Sistema de Gerenciamento de
Concursos. Concluído o cadastramento, o candidato deverá fazer o
login mediante informação do CPF e da senha pessoal indicada no
cadastro. Após ingressar no sistema, o candidato deverá requerer sua
inscrição por meio do link "requerimento de inscrição", seguindo as
etapas do formulário. O pedido de inscrição deverá ser realizado das
12 horas do 1º dia até às 24 horas do último dia do período de
inscrição, conforme Anexo I.

2. Da documentação.
O requerimento de inscrição exige a remessa de cópia di-

gitalizada do comprovante da titulação exigida, conforme especifi-
cação no anexo I e cópia do curriculum vitae. No caso de candidato
estrangeiro é obrigatório o encaminhamento de cópia digitalizada do
visto de permanência.

3. Da realização do Processo Seletivo.
3.1-O Processo Seletivo será realizado nos dias e locais re-

lacionados nos Anexos I e II, e compreenderá nos seguintes tipos de
avaliação, todos com notas de 0 (zero ) a 10 ( dez ).:

a) Prova de conteúdo (eliminatória);
b) avaliação do Curriculum Vitae;
c) prova didática.
3.1.1 A prova de conteúdo poderá ser escrita ou escrita e

prática (ver anexo I), de acordo com a determinação do departamento
pertinente.

3.2- A prova didática constará de uma aula de 50 (cinquenta)
minutos e versará sobre um dos pontos da relação entregue aos
candidatos inscritos e sorteado na presença de todos os candidatos
conforme cronograma fornecido pelo Departamento.

3.3- A prova didática terá como objetivo aferir a capacidade
do candidato em relação aos procedimentos didáticos, ao domínio e
conhecimento do assunto abordado e às condições para o desempenho
de atividades docentes.

3.4- A nota referente ao julgamento do "Curriculum Vitae"
corresponderá à média ponderada das notas conferidas por cada exa-
minador a cada um dos seguintes grupos:

GRUPO I - Avaliação da titulação dos candidatos nos graus
de Doutorado, de Livre-docência, de Mestrado, de Especialização, de
Aperfeiçoamento, de Atualização ou de estudos equivalentes;

GRUPO II - Exercício de atividades do magistério sobretudo
superior, em nível de graduação e pós-graduação, considerando como
fatores para atribuição dos pontos o tempo de exercício e as con-
tribuições ao desenvolvimento do ensino;

GRUPO III - Exercício de Atividades profissionais não do-
centes, desde que relacionadas à área específica do concurso;

GRUPO IV - Produção acadêmica de natureza intelectual,
científica, artística, cultural ou técnica, relacionada à área de co-
nhecimento do concurso.

Parágrafo único - Cada GRUPO receberá nota de 0 ( zero )
a 10 ( dez ), com pesos estabelecidos no Anexo I.

3.5- É facultado ao candidato solicitar vista da prova escrita,
bem como interpor recurso administrativo, devidamente fundamen-
tado, visando revisão das notas a ele atribuídas.

4. Da remuneração.
O valor da remuneração encontra-se especificado no Anexo

III.
5. Das Disposições Gerais:
5.1- No ato da inscrição o candidato subscreverá declaração

de ciência dos termos do Edital.
5.2- No dia da prova, o candidato deverá se apresentar com

o documento oficial de identificação.
5.3- O processo seletivo não se constitui concurso para a

Carreira do Magistério Superior.
5.4- Condicionado à formal comprovação de compatibilidade

de horários, poderão ser contratados servidores da administração Di-
reta ou Indireta da União, Estado, Município, Distrito Federal, exceto
os ocupantes de cargo efetivo, integrante das carreiras de magistério
de que trata a Lei nº. 7.596/87.

5.5- O contrato de Professor Substituto observará o prazo
máximo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até igual
prazo.

5.6- O professor contratado não poderá ser novamente con-
tratado antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento
do último contrato, nos termos da Lei nº 8.745 de 1993.

5.7 - O candidato aprovado terá o prazo máximo de 30
(trinta) dias contados da convocação por correio eletrônico, para se
apresentar ao Departamento de Administração de Pessoal para rea-
lização de exames médicos, entrega de documentos e assinatura de
contrato.

5.8- O presente edital poderá ser cancelado ou alterado, em
parte ou no todo, a qualquer tempo, desde que motivos superve-
nientes assim o determinem, sem que isto venha a gerar direitos ou
obrigações em relação aos interessados.




