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1.2 CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
1.2.1 Unidade Universitária Federal de Educação Infantil

Núcleo de Desenvolvimento da Criança

SETOR DE ESTUDO REGIME VA G A
Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) 40 h/DE 01

2. A inscrição far-se-á, de forma presencial ou por pro-
curação, na secretaria da Coordenadoria ou Unidade abaixo discri-
minados, nos dias úteis, excluindo-se os sábados, do prazo indicado
neste Edital, no horário das 08 às 11 e das 14 às 17 horas:

Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira - En-
dereço: Av. da Universidade, 2683 - Benfica - CEP 60020-181 -
Fortaleza - CE - Área I do Centro de Humanidades, Fone: (85)
3366.7606/3366.7607, e-mail: culturaestrangeira@gmail.com -
w w w. c a s a s d e c u l t u r a e s t r a n g e i r a . u f c . b r ;

Unidade Universitária Federal de Educação Infantil Núcleo
de Desenvolvimento da Criança - Endereço: Av. Mister Hull, s/nº -
Bloco 859 - Campus do Pici - CEP: 60.455-760 - Fortaleza - CE,
Fone: (85) 3366.9666 - E-mail: ndc@ufc.br.

3. O candidato aprovado deverá comprovar, obrigatoriamen-
te, até a data da posse, sob pena de anulação de sua inscrição e de
todos os atos dela decorrentes, ser portador de:

Diploma de graduação em Letras, na modalidade licenciatura
plena, com habilitação em Língua Espanhola, obtido em curso re-
conhecido pelo Ministério da Educação - MEC, para os candidatos ao
setor de estudo Língua Espanhola e Cultura;

Diploma de graduação em Pedagogia, na modalidade licen-
ciatura plena, obtido em curso reconhecido pelo Ministério da Edu-
cação - MEC, para os candidatos ao setor de estudo Educação Infantil
(Creche e Pré-Escola).

4. O candidato, brasileiro ou estrangeiro, deverá solicitar a
inscrição, obrigatoriamente, mediante requerimento ao Diretor do
Centro interessado, no qual deverá constar o setor de estudo em que
pretende concorrer, acompanhado dos seguintes documentos, obser-
vado o disposto no artigo 4° da Resolução nº 09/1986/CEPE:

requerimento de inscrição acima mencionado;
cópia autenticada em cartório do documento de identificação

com fotografia;
cópia do histórico escolar do curso de graduação;
comprovante do pagamento no Banco do Brasil da taxa de

inscrição no valor de R$ 111,00 (cento e onze reais), através de Guia
de Recolhimento da União - GRU, disponível no endereço eletrônico
http://www.stn.fazenda.gov.br, Portal SIAFI, impressão GRU - sim-
ples (Unidade Favorecida - Código: 153045 e Gestão: 15224; Re-
colhimento - Código: 28883-7; Número de Referência: 153045 15224
253).

4.1. Não será aceita, em qualquer hipótese, a realização de
inscrição condicional e nem a entrega ou juntada de documentos após
os prazos fixados neste Edital.

4.2. Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa e/ou
dos documentos exigidos para inscrição, exceto, no caso de anulação
do concurso por interesse da UFC.

4.3. A solicitação de inscrição do candidato implicará no
conhecimento e aceitação das normas que regulamentam o Concurso,
constantes do Decreto n° 6944/2009, da Resolução nº 09/1986/CEPE,
no que couber, e do presente Edital, disponíveis no endereço ele-
trônico www.ufc.br ou www.progep.ufc.br, para conhecimento dos
interessados.

4.4. O candidato, no ato da solicitação de inscrição, receberá,
mediante recibo, o programa do concurso, cópias do presente Edital e
das demais legislações que regulamentam o Concurso, citadas no
subitem anterior.

4.5. O candidato poderá obter, no endereço eletrônico
www.ufc.br ou www.progep.ufc.br, o programa do concurso e a tabela
específica, contendo a valoração dos itens, referente à avaliação de
títulos.

5. O candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição,
nos termos do Decreto nº 6593/2008, publicado no DOU de
03/10/2008, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da
Taxa de Inscrição disponível no endereço eletrônico www.ufc.br ou
w w w. p r o g e p . u f c . b r.

5.1. O Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição deverá
ser encaminhado para o endereço do local de inscrição, devendo ser
entregue ou enviado mediante e-mail, nos seis primeiros dias úteis do
período previsto para a inscrição.

5.2. O Diretor do Centro interessado, após análise das in-
formações/declarações contidas no Requerimento de Isenção da Taxa
de Inscrição e considerando ainda o resultado da consulta ao CA-
DÚNICO realizada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, comu-
nicará ao candidato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o
término do período previsto no subitem anterior, através do e-mail
fornecido no citado Requerimento, o deferimento ou não da soli-
citação.

6. O processo seletivo de que trata o presente Edital constará
das seguintes provas e avaliação de títulos, a serem realizadas de
acordo com o disposto nos artigos 6º ao 8º da Resolução n°
09/1986/CEPE:

a) prova escrita;
b) prova didática;
c) avaliação de títulos.
6.1. A realização das provas escrita e didática e da avaliação

de títulos obedecerá à sequência acima citada e só fará a prova
subsequente o candidato aprovado na prova anterior, considerando-se
imediatamente eliminado o candidato que obtiver de qualquer mem-
bro da Comissão Julgadora nota inferior a 6,0 (seis) em qualquer uma
das provas, excetuando-se a avaliação de títulos, de caráter apenas
classificatório.

6.2. Nas provas escrita e didática, de caráter eliminatório e
classificatório, serão atribuídas notas, pelo sistema numérico de 0
(zero) a 10 dez), em números inteiros.

6.3. Na avaliação de títulos, de caráter somente classifi-
catório, serão atribuídos pontos de acordo com a tabela específica da
Coordenadoria ou Unidade interessada, sendo o total de pontos ob-
tidos pelo candidato dividido por 10 (dez), admitindo-se pontuação
fracionada.

6.4. A prova escrita só poderá ocorrer após 30 (trinta) dias
da data de publicação do Edital no Diário Oficial da União, conforme
previsto na Portaria nº 243/2011/MEC, publicada no DOU de
0 4 / 0 3 / 2 0 11 .

6.5. É vedada ao candidato, durante a realização da prova
escrita:

a) consulta de qualquer material bibliográfico ou anotações
pessoais, sob pena de exclusão do candidato;

b) utilização de qualquer equipamento eletrônico, salvo ex-
pressa autorização da Comissão Julgadora, que será válida para todos
os candidatos.

6.6. A prova didática será realizada em sessão pública, gra-
vada para efeito de registro e avaliação, vedada a presença de con-
corrente.

6.7. Para participar da avaliação de títulos o candidato deverá
entregar o memorial em 03 (três) vias, constando, da primeira via, as
cópias dos documentos comprobatórios.

6.8. A entrega do memorial de que trata o subitem anterior
se dará no local de inscrição no primeiro dia útil após a data de
divulgação do resultado da prova didática.

7. Dos atos da Comissão Julgadora somente será admitido
recurso por arguição de nulidade, conforme prevê o artigo 16 da
Resolução nº 09/1986/CEPE, no prazo de 07 (sete) dias úteis, con-
tados a partir da aprovação do resultado do concurso pelo Conselho
do Centro interessado, em quaisquer das instâncias administrativas,
sem efeito suspensivo.

8. Os candidatos aprovados serão classificados com base no
disposto nos artigos 11 e 12 da Resolução nº 09/1986/CEPE, até o
limite de 05 (cinco) vezes o número de vagas ofertadas para o setor
de estudo.

N° DE VAGAS OFERTA-
DAS

N° DE CLASSIFICADOS

01 05
02 09

8.1. Os candidatos serão classificados, na ordem decrescente,
do total de pontos obtidos pela soma das notas atribuídas a prova
escrita e a prova didática, individualmente, por cada membro da
Comissão Julgadora, acrescida da pontuação atribuída, por cada mem-
bro da Comissão Julgadora, individualmente, a avaliação de títulos.

8.2. Os candidatos não classificados na forma prevista no
item 8, ainda que tenham atingido a nota mínima, estarão auto-
maticamente eliminados do concurso.

8.3. Nenhum dos candidatos empatados na última classi-
ficação de aprovados, de que trata o item 8, será considerado re-
provado.

8.4. Na classificação dos candidatos, caso haja igualdade no
total de pontos, serão adotados os seguintes critérios de desempate, na
ordem indicada abaixo, dando preferência ao candidato que:

a) possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na
forma do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso);

b) obtiver o maior número de pontos obtidos com a soma das
notas da prova didática atribuídas pelos membros da Comissão Jul-
gadora;

c) obtiver o maior número de pontos obtidos com a soma das
notas da prova escrita atribuídas pelos membros da Comissão Jul-
gadora;

d) obtiver o maior número de pontos obtidos com a soma da
pontuação da avaliação de títulos atribuídas pelos membros da Co-
missão Julgadora.

9. As informações sobre deferimento de inscrição, calendário
das provas e da avaliação de títulos e divulgação dos resultados do
concurso, deverão ser obtidas pelo candidato na secretaria da Co-
ordenadoria ou Unidade interessada, endereço e contatos constantes
do item 2 do presente Edital.

10. No ato da nomeação/posse o candidato deverá comprovar
que atende, além do requisito de titulação prevista no item 3 do
presente Edital, às exigências estipuladas no artigo 5º da Lei nº
8112/1990, publicada no DOU de 19/04/1991, sob pena de anulação
de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes.

11. O candidato selecionado ingressará no nível 1 da Classe
DI, no regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho com
dedicação exclusiva (40h/DE), com proibição de exercer outra ati-
vidade remunerada pública ou privada, percebendo vencimento de R$
4.455,22 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e
dois centavos), acrescido da Retribuição por Titulação-RT, que de-
pende da titulação do candidato aprovado (aperfeiçoamento: R$
409,76 - especialização: R$ 753.71 - mestrado: R$ 2.172,21 - dou-
torado: R$ 5.130,45), nos termos das Leis nº 12.772/2012 e
13.325/2016.

12. A carga horária de que trata o item anterior será dis-
tribuída nos turnos diurno e noturno de acordo com a programação
estabelecida pela Coordenadoria ou Unidade interessada.

13. São atribuições do cargo de professor da carreira do
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico as atividades de
ensino básico, pesquisa e extensão, constantes dos planos de trabalho
da Universidade, bem como as de administração universitária e es-
c o l a r.

14. O candidato nomeado cumprirá, obrigatoriamente, o Pro-
grama de Formação Docente durante o estágio probatório.

15. O prazo de validade do Concurso de que trata o presente
Edital será de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação do
Edital de Homologação do Resultado no Diário Oficial da União,
podendo ser prorrogado por igual período a critério da Adminis-
tração.

16. A UFC poderá, observada a ordem de classificação,
indicar para nomeação em outra Instituição Federal de Ensino / IFE
candidatos classificados neste concurso. Caso o candidato não aceite
a sua indicação para outra IFE deverá solicitar, por escrito, a sua
permanência na relação de classificados da UFC.

CUSTÓDIO LUÍS SILVA DE ALMEIDA
Vice-Reitor no exercício da Reitoria

SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS
UNIVERSITÁRIOS DA UFC

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 55/2017 - UASG 150244

Nº Processo: 23533001442201715 . Objeto: Aquisição de Sonda Me-
tálica de Drenagem Renal, 6 fr, 26cm, com fio guia Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Emergencial, Conforme Parecer
Jurídico nº 297/2017 - SETOR JURÍDICO/HUWC/MEAC/EB-
SERH/MEC. Declaração de Dispensa em 22/11/2017. PEDRO
THEOPHILO RAMOS NETO. Gerente Administrativo do Hus. Ra-
tificação em 22/11/2017. JOSE LUCIANO BEZERRA MOREIRA.
Superintendente do Hus. Valor Global: R$ 8.367,00. CNPJ CON-
TRATADA : 54.756.242/0001-39 HANDLE COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS MEDICOS LTDA..

(SIDEC - 23/11/2017) 150244-15224-2017NE800022

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO No- 22/2017

Processo nº. 23068.014889/2017-80. Partícipes: Universidade Federal
do Espírito Santo - UFES e Politecnico Di Milano. Objeto: Realizar
a cooperação no ensino e o intercambio de discentes e docentes entre
as instituições. Data de assinatura: 24/10/2017. Vigência: 05 (cinco)
anos a partir da data de assinatura.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No- 345/2017
UASG 153046

No- Processo: 23068017150/17-20 . Objeto: Aquisição de material
para atender a demanda do Programa de Pós Graduação em En-
genharia Ambiental - CT/UFES. Total de Itens Licitados: 00003.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Recursos concedidos e credenciados pelo
CNPQ para fim especifico. Declaração de Dispensa em 22/11/2017.
RENATO DIAS FRAGA. Diretor do Departamento de Administra-
ção. Ratificação em 22/11/2017. TERESA CRISTINA JANES CAR-
NEIRO. Pro-reitora de Administração. Valor Global: R$ 6.326,48.
CNPJ CONTRATADA : 00.351.210/0001-24 PERKINELMER DO
BRASIL LTDA..

(SIDEC - 23/11/2017) 153046-15225-2017NE800005

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No- 348/2017
UASG 153046

No- Processo: 23068021665201724 . Objeto: Serviço de manutenção
preventiva no sistema de controle e acompanhamento de pacientes
com tuberculose para atender ao Programa de Pós-Graduação em
Doenças Infecciosas. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, conforme
Parecer nº783/2017-AGU/PGF/PF/UFES.. Justificativa: Contratação
de serviço destinado à pesquisa e desenvolvimento. Declaração de
Dispensa em 23/11/2017. TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO.
Pró-reitora de Administração. Ratificação em 23/11/2017. RONAL-
DO DE SA DREWS. Diretor do Departamento de Contabilidade e
Finanças. Valor Global: R$ 7.980,00. CNPJ CONTRATADA :
02.364.447/0001-75 INTEGRO CONSULTORES ASSOCIADOS LT-
DA - EPP.

(SIDEC - 23/11/2017) 153046-15225-2017NE800001

EDITAL No- 113, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, torna
pública a suspensão do Concurso Público de Provas e Títulos para
Professor do Magistério Superior do Quadro Permanente desta Uni-
versidade regido pelo Edital nº 132/2016-R, publicado no DOU de 31
de agosto 2016, Seção 3, Páginas 445 a 450, para a área de Ciências
Biológicas (Cód. CNPq 2.00.00.00-6)/Fisiologia Vegetal (Cód. CNPq
2.03.03.00-9) do Departamento de Produção Vegetal do Centro de
Ciências Agrárias e Engenharias, em cumprimento a determinação
judicial. Processo Judicial nº 0030062-64.2017.4.02.5002 e Nota Téc-
nica No- 402/2017 da Procuradoria Federal - UFES.

REINALDO CENTODUCATTE
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