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2.3.4- A Coordenação de Pessoal Docente - CPD divulgará em até dois dias
úteis após a entrega do Formulário de Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição, no
endereço https://app.uff.br/cpd, em "Últimos Comunicados", a relação dos candidatos
cujas solicitações de isenção de taxa tiverem sido deferidas.

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

Anexos I e II, devendo o candidato estar presente desde a instalação da banca, e
compreenderá nos seguintes tipos de avaliação, todos com notas de 0 (zero ) a 10 ( dez
).:

a) Prova de conteúdo escrita (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- Após a realização da prova escrita, de caráter eliminatório, ou em

momento determinado pelo cronograma do processo seletivo, os candidatos aprovados,
deverão apresentar, em via única, cópia de comprovantes das atividades declaradas no
Curriculum Vitae, na mesma ordem que mencionados, assim como cópia das titulações
exigidas neste edital.

3.3- 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.

3.4- 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.

3.5- A nota referente ao julgamento do "Curriculum Vitae" corresponderá à
média ponderada das notas conferidas por cada examinador 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 contribuições ao desenvolvimento do ensino;

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

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

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

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

3.7- Será considerado habilitado no Processo Seletivo, o candidato que obtiver
Média Final igual ou superior a 7,0 (sete).

4. Da remuneração.
4.1- O Professor Substituto será contratado nos termos a Lei 8.745/93 e

perceberá remuneração conforme os valores a seguir de acordo com a classe e carga
horária disposta no anexo I:

4.1.1- EBTT - D1 (com Graduação) - 20h - R$ 2.236,31
4.1.2- EBTT - D1 (com Graduação) - 40h - R$ 3.126,31
4.1.3- Auxílio Alimentação: R$ 458,00 de acordo com a carga horária.
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 Direta ou Indireta da União, Estado,
Município, Distrito Federal, exceto os ocupantes de cargo efetivo, integrante das carreiras
de magistério de que tratam as Leis nº. 7.596/87 e nº. 12.772/12.

5.5- O contrato de Professor Substituto terá vigência de acordo com o prazo
informado no campo "observação" do site, constante no item 1 do presente edital,
devendo observar o prazo máximo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado,
conforme disponibilidade da vaga utilizada para a realização do certame, não
ultrapassando 24 (vinte e quatro) meses.

5.6- O professor contratado não poderá ser novamente contratado 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 realização de exames médicos, entrega de documentos e
assinatura de contrato.

5.8- Os candidatos aprovados poderão ser contratados durante o período de
vigência da seleção.

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

5.10- O prazo de validade do presente processo seletivo será de 02 (dois) anos,
a partir da homologação, não podendo ser prorrogado.

5.11- Os Casos omissos serão resolvidos pelo Magnífico Reitor.
5.12- Este Edital e seus respectivos anexos se encontram no endereço

https://app.uff.br/cpd.

ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NÓBREGA

ANEXO I

1 - Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI)
Área de Concentração: Pedagogia (para atuar na Educação Infantil e/ou Anos

Iniciais do Ensino Fundamental e/ou Educação Especial - Atendimento Educacional
Especializado)

Processo nº.: 23069.020686/2019-84
Número de Vagas: 01 (uma).
Tipo de Contrato: Substituto
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
Classe: EBTT - D1.
Titulação exigida para a classe:
- Graduação: Licenciatura em Pedagogia.
Tipo de seleção e respectivos pesos:
a) prova escrita - peso 3 (três);
b) prova didática - peso 5 (cinco)
c) avaliação do Curriculum Vitae - peso 2 (dois);
Grupo I - peso - 15 (quinze)
Grupo II - peso - 65 (sessenta e cinco)
Grupo III - peso - 10 (dez)
Grupo IV - peso - 10 (dez)
Período de Inscrição: 01/04/2019 a 10/04/2019.
Cronograma da Seleção:
15/04/2019 - 8h - Instalação da banca; 8:30h - prova escrita; 16/04/2019 - 9h

Resultado da prova escrita (secretaria do COLUNI); e sorteio do ponto para prova didática
(aos aprovados na prova escrita); OBS: Neste mesmo dia, o candidato que desejar, poderá
solicitar vista da prova e recurso para revisão da nota da prova escrita. Nesse caso, o
candidato participará do sorteio do ponto de prova e saberá o resultado de seu recurso no
dia 16/04 às 8h, ocasião da prova didática, o que poderá habilitá-lo ou não a participar
desta etapa do concurso. 17/04/2019 - 8h - prova didática e entrevista com análise do
currículo/memorial; 18/04/2019 - Resultado final.

ANEXO II - ENDEREÇO

1 - Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI)
Endereço: Rua Alexandre Moura, 08 - São Domingos - Niterói - RJ - Tel.: (21)

2629-2712. E-mail: coluni_uff@vm.uff.br

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2019 - UASG 150123

Nº Processo: 23069.150635/2019 . Objeto: Apoio ao projeto "Realização do Concurso de
Transferência, Reingresso, Mudança de Curso e de Localidade e do Teste de Habilidades
Específicas". Custo operacional: R$15.000,00. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Fundação sem fins
lucrativos criada para apoio institucional à UFF. declaração de Dispensa em 18/03/2019.
JAILTON GONCALVES FRANCISCO. Pró-reitor de Planejamento. Ratificação em 18/03/2019.
ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NOBREGA. Reitor. Valor Global: R$ 150.000,00. CNPJ
CONTRATADA : 03.438.229/0001-09 FUNDACAOEUCLIDES DA CUNHA DE APOIO
INSTITUCIONAL A UFF.

(SIDEC - 29/03/2019) 150123-15227-2019NE000003

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO ALIMENTAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153058

Número do Contrato: 1/2018.
Nº Processo: 23069023354201790.
PREGÃO SISPP Nº 43/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE -.CNPJ
Contratado: 03788266000139. Contratado : OPERACAO RESGATE - TRANSPORTES -LTDA .
Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato para prestação de serviço de coleta, transporte
e destinação final de resíduos extraordinários nº 01/2018 que entre si celebram a Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis/UFF e a empresa Operação Resgate-Transporte LTDA.
Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 01/04/2019 a 31/03/2020. Valor Total:
R$104.596,80. Fonte: 100000000 - 2019NE800063. Data de Assinatura: 28/03/2019.

(SICON - 29/03/2019) 153058-15227-2019NE800117

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL- UFFS, CNPJ 11.234.780/0001-50 e o HOSPITAL
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CNPJ 92.787.118/0001-20. Objeto: concessão de até 5
vagas semestrais para o campo de estágio curricular e práticas disciplinares de alunos do
curso de medicina da UFFS e até 5 vagas semestrais para residentes dos programas de
residência médica, programas de residência multiprofissional em saúde e residência e área
profissional da saúde da UFFS. Vigência: 04/2019 a 04/2021. Processo administrativo:
23205.002463/2018-42. Valor: Não se aplica. Signatários: Jaime Giolo - Reitor e Adriana
Denise Acker - Diretora-Superintendente.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2019 - UASG 158517

Nº Processo: 23205003184201804.
PREGÃO SISPP Nº 37/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA-SUL -
UFFS. CNPJ Contratado: 11077580000131. Contratado : ALEXANDRE LIMA FERREIRA E CIA
LTDA.Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção
predial preventiva e corretiva, com fornecimento de material, para o campus de Cerro
Largo/RS. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 25/02/2019 a 24/02/2020. Valor Total:
R$68.328,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE800042. Data de Assinatura: 25/02/2019.

(SICON - 29/03/2019) 158517-26440-2019NE800074

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 158517

Número do Contrato: 49/2018.
Nº Processo: 23205004173201752.
DISPENSA Nº 83/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA-SUL - UFFS.
CNPJ Contratado: 02032297000100. Contratado : FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, -
PESQUISA E DESENVOLVIMENT. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da contratação.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 31/03/2019 a 30/06/2019. Data de Assinatura:
20/03/2019.

(SICON - 29/03/2019) 158517-26440-2019NE800074

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
HOSPITAL DAS CLINICAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº. Processo nº 23070.901374/2018-90. Pregão Eletrônico SRP nº 023/2019. Objeto:
Aquisição de mat. de acondicionamento e embalagens. Contratante: Hospital das Clínicas -
CNPJ: 01.567.601/0002-24. Espécie: Ata nº. 109/2019 - Contratada: 05.291.541/0001-30 -
TY Bortholin Com. Ltda - ME. (Itens 01, 02, 04 e 14). Ata nº. 110/2019 - Contratada:

11.186.469/0001-83 - Comercial Santana Werneck Ltda-ME. (Itens 10 e 12). Ata nº.
111/2019 - Contratada: 12.407.590/0001-50 - Med Fort Med. e Prod. Hosp. Ltda. (Itens 06
e 07). Ata nº. 112/2019 - Contratada: 12.811.487/0001-71 - Multisul Com. e Dist. Ltda - ME
(Item 05). Valor Global R$ 101.669,00 (cento e um mil seiscentos e sessenta e nove reais).
Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura. Data de assinatura: 18/03/19.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº. Processo nº 23070.900435/2018-65. Pregão Eletrônico SRP nº 154/2018. Objeto:
Aquisição de mat. para manutenção. Contratante: Hospital das Clínicas - CNPJ:
01.567.601/0002-24. Espécie: Ata nº. 080/2019 - Contratada: 14.499.338/0001-44 -
Cristiane Mabel Teixeira 05498863624 (Item 18). Valor Global R$ R$ 4.875,00 (quatro mil
oitocentos e setenta e cinco reais). Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura. Data
de assinatura: 14/03/19.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 181/2019. Proc.: 23070.005182/2019-03. Contratante: UFG - CNPJ:
01.567.601/0001-43. Contratada: Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE. - CNPJ:
00.799.205/0001-89. Objeto: Prestação pela contratada de serviços de gestão
administrativa e financeira à UFG/Interveniente/Unidade/Coordenador para apoio na
implementação e no desenvolvimento das atividades previstas no Projeto de Ensino:
Especialização: MBA em Finanças e Gestão Estratégica de Negócios. Vigência:
20/03/2019 a 15/03/2024.


