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REMUNERAÇÕES DO CARGO
Composição: Vencimento Básico(VB) mais Retribuição por Titulação(RT) conforme mostra a tabela abaixo, nos termos do Anexo III da Lei 12.772/2012, e ainda o Auxílio Alimentação no valor de

R$373,00.

Denominação Ti t u l a ç ã o VB RT To t a l
Assistente A Mestrado R$ 2.814,01 R$ 985,69 R$ 3.799,70
Adjunto A Doutorado R$ 2.329,40 R$ 5.143,41

DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, e o comprovante de inscrição

deverá ser mantido com o candidato, pois poderá lhe ser solicitado pela DIRETORIA DE PROCESSO SELETIVO - DIRPS.
As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente on line, pelo endereço eletrônico http://www.portal.prograd.ufu.br/, iniciando-se às 00h do dia 25 de janeiro de 2016 e encerrando-se às 23h59min do dia

11 de fevereiro de 2016. Informações sobre as inscrições deverão ser obtidas na DIRPS pelo e-mail: atende.dirps@prograd.ufu.br ou telefone (34) 3239-4127/4128. Horário de Atendimento na DIRPS: 8h às 17h.
A Universidade Federal de Uberlândia não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de natureza técnica associados a computadores, a falhas de comunicação, a congestionamento de linhas

de comunicação e a quaisquer outros motivos de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados para consolidação da inscrição.
Encerradas as inscrições e não havendo candidatos inscritos em número igual ou superior ao número de vagas, serão prorrogadas, de imediato, via on line, as inscrições por mais 07 (sete) dias corridos (de

12 de fevereiro a 18 de fevereiro de 2016), mantendo a mesma qualificação mínima exigida neste edital.
O valor da inscrição será de R$ 60,00 (sessenta reais) para todos os candidatos e o pagamento deverá ser efetuado na rede bancária, por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União) gerada exclusivamente

no sistema de inscrição. O pagamento da GRU deverá ser efetuado até o dia posterior ao término do período de inscrição. A confirmação do pagamento da taxa de inscrição será disponibilizada no sistema de inscrição
em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de pagamento da GRU.

O candidato deverá acessar o endereço eletrônico, http://www.portal.prograd.ufu.br/, conferir os dados da inscrição e se o pagamento da taxa de inscrição está confirmado.
Não será aceita em hipótese alguma inscrição condicionada;
O edital completo estará disponível no site oficial da UFU (www.editais.ufu.br), a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.
A DIRPS divulgará, em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento das inscrições, no site oficial da UFU (www.editais.ufu.br), o resultado do deferimento da inscrição,
Candidato de baixa renda poderá solicitar isenção do pagamento de taxa de inscrição, nos termos do Decreto nº. 6.593, de 2 de outubro de 2008 e Decreto nº. 6.135, de 26 de junho de 2007, se estiver inscrito

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
A isenção deverá ser solicitada no ato da inscrição, indicando em seus dados cadastrais o Número de Identificação Social-NIS associado ao candidato, atribuído pelo CadÚnico.
Caberá ao candidato realizar consulta no próprio sistema de inscrição no endereço eletrônico www.portal.prograd.ufu.br para verificar sua situação com relação à isenção da taxa.
O candidato que tiver seu pedido indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa devida no prazo estipulado no edital.
O prazo de validade do presente Processo seletivo simplificado de Provas e Títulos será de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação no D.O.U., prorrogável por igual período, no interesse

da Universidade Federal de Uberlândia.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor.

MARLENE MARINS DE CAMARGOS BORGES

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

EDITAL No- 13, DE 19 DE JANEIRO DE 2016
PRECESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O Reitor pro tempore da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com a lei 12.289, de 20.07.2010, publicado no DOU de
21.07.2010, tendo em vista o disposto na Portaria n° 120 do MEC, de 12.02.2015, publicada no DOU
de 13.02.2015, a lei 8.745 de 09.12.1993, bem como a Portaria nº 122 da Unilab, de 27.03.2013, torna
público para conhecimento dos interessados, que se acham abertas, na secretaria do Instituto de Ciências
da Saúde, no período de 20 a 22 de janeiro de 2016, no horário das 09h às 11h e das 14h às 16h30min,
com exceção dos sábados e domingos, as inscrições para a seleção de Professor Substituto para o
Magistério Superior, no setor de estudo e vaga indicados no Quadro 1.

Quadro 1 - Quadro de especificação das vagas

Setor de Estudo Perfil Provas Regime Va g a
Diploma de Graduação Título de Doutor

Atenção Básica / Semiotécnica Em Enfermagem Na área da Saúde Didática e Avaliação Curricular 40h 01
Atenção Básica / Semiologia
aplicada à Enfermagem

Em Enfermagem Na área da Saúde Didática e Avaliação Curricular 40h 01

1. DA REMUNERAÇÃO
1.1. A remuneração será de R$5.143,41 (cinco mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e um

centavos), fixada com base no valor do Vencimento Básico (VB) de professor Adjunto A, acrescida da
Retribuição por Titulação (RT) de Doutor, conforme consta no anexo IV, tabela II, da Lei
12.772/2012.

1.2. Não será concedido aumento de remuneração ao candidato que, no ato do contrato e/ou
durante a sua vigência, apresentar título superior ao exigido no presente edital.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. O candidato deverá inscrever-se, de forma presencial ou por procuração, no endereço

constante no Anexo I, obrigatoriamente mediante requerimento dirigido ao (à) Diretor(a) do Instituto de
Ciências da Saúde, no qual conste o setor de estudo em que pretende concorrer, acompanhado dos
seguintes documentos:

a) cópias autenticadas dos títulos exigidos no edital;
b) curriculum vitae acompanhado de documentação comprobatória;
c) cópia autenticada do histórico escolar do curso de graduação ou pós-graduação, no qual

constem as disciplinas que integram o setor de estudo ou a disciplina única representativa do setor de
estudo objeto do processo seletivo;

d) comprovante do pagamento no Banco do Brasil da taxa de inscrição no valor de R$ 116,00
(cento e dezesseis reais), através de Guia de Recolhimento da União - GRU, disponível no endereço
eletrônico http://www.stn.fazenda.gov.br, Portal SIAFI, Portal SIAFI, impressão GRU - simples (Unidade
Favorecida - Código: 158565 e Gestão: 26442; Recolhimento - Código: 28883-7; Número de Referência:
158565 26442) ou Comprovante de isenção de taxa de inscrição.

2.2. Em caso de inscrição por procuração, o procurador do candidato deverá apresentar do-
cumentação original de identificação civil, bem como fornecer seu endereço e telefone para contato.

2.3. Quando a data inicial ou final coincidir com dia em que não houver expediente no Instituto
de Ciências da Saúde ou em que o expediente for encerrado antes do horário normal, o prazo será
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

2.4. O candidato portador de deficiência deverá, no ato da inscrição, informar a deficiência e se
necessita de condições especiais para a realização das provas.

2.5. No ato da inscrição, será entregue aos candidatos, mediante recibo, programa relativo à
Seleção.

3. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1. De acordo com o artigo 1º do Decreto nº 6.593, de 02.10.2008, o candidato poderá solicitar

isenção da taxa de inscrição, declarando que é membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto
nº 6.134, de 26.06.2007 e informando o seu Número de Identificação Social (NIS) atribuído pelo
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

3.2. A isenção mencionada no item 3.1 deverá ser solicitada mediante requerimento de Isenção
da Taxa de Inscrição disponível no endereço eletrônico www.unilab.edu.br, no 1º dia útil após o início
do período de inscrição.

3.3. A Unilab, por meio do Número de Identificação Social (NIS), procederá à consulta ao
órgão competente, podendo o candidato ter seu pedido Deferido ou Indeferido, de acordo com o artigo
2º do Decreto nº 6.593/2008.

3.4. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o
disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 06/09/1979.

3.5. A Direção do Instituto de Ciências da Saúde, após análise das informações/declarações
contidas no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, comunicará ao candidato no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas do recebimento desse documento, por meio de mensagem eletrônica para o
endereço fornecido no citado Requerimento, o deferimento ou não da solicitação.

4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1. O processo seletivo, que se dará com prova didática e análise curricular, só poderá ocorrer

após 10 (dez) dias da data de publicação do edital no Diário Oficial da União, em face do disposto na
Portaria nº 243/2011/MEC, publicado no DOU de 04.03.2011.

4.2. O resultado do processo seletivo, após aprovação da Direção do Instituto de Ciências da
Saúde, será divulgado no local de inscrição para conhecimento dos interessados, sendo concedido aos
candidatos o direito de requerer vista de suas provas ao (à) Diretor(a) do Instituto de Ciências da
Saúde.

4.3. Da decisão da Direção do Instituto de Ciências da Saúde caberá recurso ao CONSUNI, com
efeito suspensivo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da divulgação do resultado,
no mesmo local das inscrições.

4.4. Informações sobre inscrição, calendário das provas e divulgação do resultado da seleção
deverão ser obtidas pelo candidato junto à Direção do Instituto de Ciências da Saúde.

5. DO CONTRATO
5.1. O candidato habilitado será contratado por tempo determinado, até o término da ne-

cessidade temporária de substituição, podendo este prazo ser prorrogado por até 02 (dois) anos, de
acordo com a necessidade do Instituto interessado, atendidas as exigências da Lei 8.745, de 09 de
dezembro de 1993 e suas alterações.

5.2. O candidato habilitado será contratado em regime de 40 horas semanais de trabalho, em
turno a ser definido conforme necessidade de lotação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO No- 68/2015

Foi declarada vencedora a empresa COLABORE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA
LTDA CNPJ 11.499.545/0001-00 para o item 01 e para o grupo 01.

EMILENE MÍSTICA COSTA BRUCE
Chefe da Divisão de Licitações

(SIDEC - 19/01/2016) 153036-15243-2015NE800075

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão no- 42/2015 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza
automotiva para veículos automotores e máquinas agrícolas que compõem a frota da UFVJM. Ata
098/2015 FÁBIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA-ME. CNPJ 09.437.210/0001-16, Item 5 Vr. Unit. R$ 76,96
Quant. 35 (20 UFVJM 5 JATAÍ 10 T.O) UN. Ata 099/2015 LUIZ RICARDO MACIEL-ME CNPJ
13.578.854/0001-00, Item 3 Vr. Unit. R$ 332,00 Quant. 34 (20 UFVJM 10 JATAÍ 4 T.O) UN; Item 6 Vr.
Unit. R$ 350,00 Quant. 30 (20 UFVJM 10 JATAÍ) UN; Item 7 Vr. Unit. R$ 398,00 Quant. 17 (15
UFVJM 2 T.O) UN; Item 8 Vr. Unit. R$ 308,00 Quant. 30 (20 UFVJM 10 JATAÍ) UN. Ata 100/2015
PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU - EPP CNPJ 20.363.508/0001-61, Item 4 Vr. Unit. R$ 260 Quant.
35 (10 UFVJM 20 JATAÍ 5 T.O) UN. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Dec. 5450/05 e Dec. 7892/2013.
Vigência: 12 meses a partir de 19/11/2015.
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