
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020010800139

139

Nº 5, quarta-feira, 8 de janeiro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS DA UFC
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 150244

Número do Contrato: 4/2017. Nº Processo: 23533033843201998. DISPENSA Nº 4/2017.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA -.CNPJ Contratado: 07047251000170.
Contratado : COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -.Objeto: Fica o contrato 04/2017
reajustado com o percentual de 7,87%, representando o valor de R$ 285.480,79, passando
o valor global do contrato de R$ 3.627.456,00 para R$ 3.912.936,79. Fundamento Legal: Lei
8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 07/01/2020 a 01/02/2020. Valor Total:
R$285.480,79. Fonte: 6153000400 - 2019NE800591. Data de Assinatura: 07/01/2020.

(SICON - 07/01/2020) 150244-15224-2019NE800001

MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 150246

Número do Contrato: 1/2017. Nº Processo: 23533033460201910. DISPENSA Nº 1/2017.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA -.CNPJ Contratado: 07047251000170.
Contratado : COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -.Objeto: Fica reajustado o contrato
01/2017 com o percentual de 7,87%, representando o valor de R$ 80.274,00, passando o
valor global de R$ 1.020.000,00 para 1.100.274,00. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas
alterações posteriores. Vigência: 07/01/2020 a 01/02/2020. Valor Total: R$80.274,00.
Fonte: 6300000300 - 2019NE801353. Data de Assinatura: 07/01/2020.

(SICON - 07/01/2020) 150246-15224-2019NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020 - UASG 153048

Nº Processo: 23068079441201973. Objeto: Registro de preços para aquisição de Materiais
de Limpeza, com validade de 12 (doze) meses, para atender às necessidades dos
Restaurantes da Universidade Federal do Espírito Santo dos Campi de Goiabeiras/Maruípe,
Alegre/Jerônimo Monteiro e de São Mateus, conforme especificações, condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados:
11. Edital: 08/01/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Fernando Ferrari,514 - Campus
Universitário, Goiabeiras - Vitória/ES ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153048-5-00001-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 08/01/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
20/01/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANA CAROLINA DE PAULA NUNES PINTO
Pregoeira

(SIASGnet - 07/01/2020) 153046-15225-2020NE800001

EDITAL DAG/DCOS/PROAD/UFES Nº 1/2020

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, tendo em vista as frustradas
tentativas de envio de ofício ao endereço da Fundação Ceciliano Abel de Almeida - FCAA,
CNPJ: 27.414.879/0001-74, NOTIFICA, a partir da publicação deste edital, a tomar
conhecimento das seguintes decisões proferidas pelo Conselho Universitário/UFES em
desfavor da desta fundação: da Decisão Nº 38/219 que não aprovou a prestação de contas
final do contrato nº 28/2007, e determinou a devolução do valor de R$ 309.421,95 e
aplicou multa no valor de R$ 51.177,20; da Decisão Nº 47/2019 que não aprovou a
prestação de contas final do contrato nº 29/2004, declarando a existência de dívida no
valor de R$ 292.167,73 e aplicou multa no valor de R$ 32.138,45; da Decisão Nº 48/2019
que não aprovou a prestação de contas final do contrato nº 27/2004, declarando a
existência de dívida no valor de R$ 622.432,04 e aplicou multa no valor de R$ 15.786,77;
da Decisão Nº 41/2019 que não aprovou a prestação de contas final do contrato nº
006/2006, declarando a existência de dívida no valor de R$ 888.642,54 e aplicou multa no
valor de R$ 26.552,63; da Decisão Nº 39/2019 que não aprovou a prestação de contas final
do contrato nº 121/2011, declarando a existência de dívida no valor de R$ 1.565.552,76 e
aplicou multa no valor de R$ 42.348,96; da Decisão Nº 44/2019 que não aprovou a
prestação de contas final do contrato nº 55/2010, declarando a existência de dívida no
valor de R$ 82.221,62 e aplicou multa no valor de R$ 7.080,95; da Decisão Nº 104/2019
que não aprovou a prestação de contas final do contrato nº 95/2006, declarando a
existência de dívida no valor de R$ 195.314,11 e aplicou multa no valor de R$ 7.148,85.
Todos os valores foram atualizados pela SELIC em 06/01/2020 e deverão ser pagos por
meio de GRU a ser solicitada à Diretoria de Contratações de Obras e Serviços/P R OA D / U F ES ,
podendo ainda ser solicitado o parcelamento do débito a ser deferido nos termos da
legislação pertinente. Concede-se aos devedores o prazo de 15 (quinze) dias a contar da
publicação deste edital para quitar o débito ou apresentar RECURSO ao Conselho
Universitário, sob pena de inscrição no CADIN, em dívida ativa e cobrança judicial.

REINALDO CENTODUCATTE
Reitor

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAIS DE 7 DE JANEIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Espírito Santo, usando de
suas atribuições, resolve HOMOLOGAR o resultado do processo seletivo simplificado para contratação de
Professor Substituto, de que tratam os editais abaixo mencionados.

Nº 01
Edital nº 201/2019-PROGEP, publicado no D.O.U. de 19 de novembro de 2019.
Unidade: Centro Tecnológico
Departamento: Informática
Área/Subárea: Linguagens de Programação
Processo digital nº 23068.087122/2019-31

. Classificação Nome Pontuação

. 1º Rodrigo Martins de Siqueira Barbosa 126,0

. 2º Vinicius Tadeu dos Passos Almeida 107,0

. 3º Gabriel Andrade Nunes de Moraes 97,4

. 4º Marco Aurélio Brunoro Thomé 95,0

. 5º Jairo Lucas de Moraes 95,0

Nº 02
Edital nº 202/2019-PROGEP, publicado no D.O.U. de 19 de novembro de 2019.
Unidade: Centro de Educação
Departamento: Educação Linguagens, Cultura e Educação
Área/Subárea: Ensino de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa
Processo digital nº 23068.077086/2019-06

. Classificação Nome Pontuação

. 1º Emerson Campos Gonçalves 139,8

. 2º Rizia Lima Oliveira 101,4

JOSIANA BINDA
Substituta

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PROCESSO: Nº 23069.012101/2018-71. INSTRUMENTO: Termo Aditivo de Ratificação.
PARTÍCIPES: Universidade Federal Fluminense - UFF, EXABLACK T.I EIRELI, e a Fundação
Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF-FEC. OBJETO: Ratificação do Acordo de
Cooperação Técnica, entre a Universidade Federal Fluminense e a empresa EXABLACK para
incluir a Fundação Euclides da Cunha como partícipe. DATA: 19 de dezembro de 2019.
ASSINATURAS: FÁBIO BARBOZA PASSOS, Vice-Reitor da Universidade Federal Fluminense -
UFF, ALBERTO DI SABBATO, Diretor-Presidente da Fundação Euclides da Cunha de Apoio
Institucional à UFF - FEC e FABIO CHAVES DIAS, Diretor da EXABLACK T.I EIRELI.

EDITAL Nº 1/2020
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 Substituto, 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, Decreto nº 7.485 de 18/05/2011, Orientação
Normativa SRH/MP nº 05, de 28/10/2009 e Resolução CEP/UFF nº 264/2015, de
17/06/2015.

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

detentores do título acadêmico especificado no anexo I. Os candidatos deverão ingressar
no endereço https://app.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.

1.1. O simples cadastro no site não configura inscrição.
1.2. O requerimento de inscrição exige a remessa de cópia digitalizada dos

seguintes documentos:
1.2.1. comprovantes das titulações exigidas (frente e verso), conforme

especificação no Anexo I. Caso o candidato ainda não tenha o Diploma, deverá apresentar
Declaração do Programa de Pós-Graduação ao qual está vinculado (cursando o Programa
de Pós-Graduação) ou esteve vinculado (concluiu o Programa de Pós-Graduação),
especificando a área de conhecimento do curso, para fins de verificação do cumprimento
da qualificação exigida no Anexo I. Na hipótese de título auferido em instituição
estrangeira, exigir-se-á o reconhecimento em território nacional no ato da contratação. No
caso de candidato estrangeiro é obrigatório o encaminhamento de cópia digitalizada do
visto permanente ou visto temporário de trabalho.

1.2.2. cópia do Curriculum Lattes;
1.2.3. cópia da GRU e comprovante de pagamento realizados até o último dia

de inscrição.
1.3. Os candidatos que apresentarem titulações com áreas de formação

diferentes das especificadas no Anexo I terão as inscrições indeferidas.
1.4. Os candidatos que não vincularem a documentação exigida ao

requerimento de inscrição no site terão as inscrições indeferidas.
1.5. . Ao final do preenchimento do Requerimento de Inscrição, o candidato

deverá assinalar a opção que leu e concorda com os Termos do Edital para concluir a
inscrição com sucesso e receber o número de inscrição.

1.6. Se após a finalização da inscrição o número de confirmação não for
gerado, o candidato deverá entrar em contato imediatamente com a CPD através do e-
mail professorsubstituto.dgld.cpd@id.uff.br ou pelo telefone (21) 2629-5254.

2. Dos valores das taxas de inscrição.
2.1- Professor Auxiliar 20h e 40h: R$ 50,00;
2.2- Professor Assistente 20h e 40h: R$ 60,00;
2.3- Professor Adjunto 20h e 40h: R$ 70,00.
2.4- O valor recolhido não será restituído sob nenhuma hipótese, salvo em caso

de cancelamento da seleção simplificada.
2.5- Da isenção da taxa de inscrição
2.5.1- A isenção de taxa de inscrição é possibilitada ao candidato que estiver

inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, e for
membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135 de 26/06/2007.

2.5.2- O candidato deverá preencher o Formulário de Solicitação de Isenção de
Taxa de Inscrição, disponível no site app.uff.br/cpd . Para download o candidato deverá
fazer login e clicar na aba "requerimento de inscrição".

2.5.3- A solicitação deverá ser enviada para o e-mail
professorsubstituto.dgld.cpd@id.uff.br, até o quinto dia do período de inscrições, para
análise, anexando os seguintes documentos:

a) Cópia do documento de inscrição com o Número de Identificação Social -
NIS, atribuído pelo CadÚnico;

b) Declaração de que é membro de família de baixa renda.
2.5.4- 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.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

		paulo_cesar@in.gov.br
	2020-01-08T00:12:50-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




