Nº 70, quinta-feira, 12 de abril de 2018
reservista; carteiras funcionais do Ministério Público e da
Magistratura; carteiras funcionais expedidas por órgão público que,
por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira
nacional de habilitação (somente o modelo com foto, obedecido o
período de validade) e cédula de identidade para estrangeiros
(emitida pelo Departamento de Polícia Federal).
3.4.As inscrições serão realizadas das 09h do dia 19/04/2018
até as 23h59min do dia 25/04/2018, exclusivamente pela internet, no
endereço
eletrônico
http://progep.furg.br/bin/edital/index.php,
devendo o candidato seguir as orientações citadas nesse edital e no
aplicativo para a realização da inscrição.
3.5.A FURG não se responsabilizará por solicitação de
inscrição não recebida por motivo de ordem técnica de
computadores, falhas de comunicação, congestionamento nas linhas
de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.
3.6.O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o
dia 26/04/2018, pagável em toda a rede bancária.
3.7.O valor da taxa não será devolvido, exceto no caso de
cancelamento do concurso por interesse da FURG.
3.8.O simples agendamento de pagamento da taxa de
inscrição junto ao banco não configura a efetivação da inscrição e
não será processado qualquer registro de pagamento em data
posterior à indicada no documento para o pagamento da taxa de
inscrição.
3.9.A inscrição somente será confirmada após a
identificação eletrônica do pagamento da taxa ou a homologação da
isenção da taxa de inscrição e uma vez confirmado o pagamento da
taxa de inscrição ou homologação da isenção da taxa de inscrição, o
candidato não poderá trocar o cargo para o qual se inscreveu.
3.10.A Comissão Examinadora homologará as inscrições
dos candidatos e divulgará o resultado da homologação, num prazo
de até 5 (cinco) dias úteis, contados do encerramento das
inscrições.
4.ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
4.1.Poderá ser solicitada a isenção do pagamento da taxa de
inscrição, por candidato oriundo de família de baixa renda, nos
termos do Decreto nº 6593 de 02/10/2008, e que estiver inscrito no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico).
4.2.A isenção deverá ser solicitada pelo candidato mediante
preenchimento, na ficha de inscrição, dos campos referentes à
isenção da taxa, das 09h até as 23h59min do dia 19/04/2018, não
será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição
encaminhada de outra forma.
4.3.A FURG consultará o órgão gestor do CadÚnico para
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
4.4.A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções
previstas em Lei, aplicando-se, ainda, o disposto no § único, do art.
10, do Decreto nº 83.936, de 06/09/1979.
4.5.A listagem dos requerimentos deferidos será divulgada
no sítio eletrônico http://progep.furg.br/bin/edital/index.php até o dia
24/04/2018.
4.6.Caberá ao candidato realizar consulta no sítio eletrônico
http://progep.furg.br/bin/edital/index.php para verificar a sua situação
com relação à isenção do pagamento da taxa de inscrição.
4.7.Não haverá recurso contra o indeferimento de pedido de
isenção do pagamento da taxa de inscrição.
4.8.O candidato com pedido de isenção do pagamento da
taxa de inscrição não deferido deverá realizar a sua inscrição
cumprindo os prazos, condições e exigências constantes neste
edital.
5.DAS PROVAS
5.1.A seleção constará de duas etapas: prova didática, com
caráter eliminatório, com peso 5, que será gravada e exame dos
títulos, com caráter classificatório, com peso 5.
5.2.A prova resultará em uma nota única entre (0) zero e
(10) dez, com uma casa decimal e o exame dos títulos será realizado
somente para os candidatos aprovados na etapa eliminatória e
consistirá na apuração de uma nota entre (0) zero e (10) dez, a partir
dos parâmetros fixados na Deliberação COEPEA nº 81, de
11/07/2014.
5.3.A nota final do candidato consistirá na média aritmética
das notas apuradas nos termos do subitem 5.2, observados os
respectivos pesos e arredondamento até a segunda casa decimal.
5.4.Para a realização da prova será exigida a apresentação
do documento de identificação do candidato conforme listado no
item 3.3.
5.5.A Comissão Examinadora organizará uma relação com
no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) pontos, que se destinará
ao sorteio do tema da prova.
5.6.A Comissão Examinadora, com pelo menos 5 (cinco)
dias de antecedência ao sorteio do ponto da prova didática, deverá
divulgar, em quadro próprio da Unidade Acadêmica e no sítio
eletrônico http://progep.furg.br/bin/edital/index.php, o cronograma
das atividades específicas do processo seletivo e a relação de pontos
da prova didática.
5.7.No cronograma das atividades específicas do processo
seletivo, constarão, no mínimo, o local, a data e o horário para o
sorteio do ponto e realização da prova didática.
6.DOS RECURSOS
6.1.Os candidatos poderão apresentar impugnação
fundamentada, com objetivo de arguir impedimento dos membros da
Banca Examinadora, nos casos de: haver membro cônjuge,
companheiro, convivente ou parente em linha reta ou colateral,
consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, de qualquer candidato;
suspeição por interesse direto ou indireto na aprovação de qualquer
candidato; suspeição por amizade íntima ou inimizade notória com
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algum dos candidatos ou com os respectivos cônjuges,
companheiros, conviventes, parentes e afins até o terceiro grau.
6.2.A impugnação, devidamente fundamentada, deverá ser
realizada
por
meio
eletrônico
no
endereço
http://progep.furg.br/bin/edital/index.php, no prazo máximo de 1
(um) dia útil a contar da publicação das inscrições homologadas, no
horário das 9h às 23h59min.
6.3.A impugnação será apreciada pelo Conselho da Unidade
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data em que foi
requerida.
6.4.Da homologação das inscrições cabe recurso,
devidamente fundamentado, que deverá ser realizado por meio
eletrônico disponível em http://progep.furg.br/bin/edital/index.php, no
prazo de 1 (um) dia útil a contar da publicação das inscrições
homologadas.
6.5.O julgamento dos recursos será realizado pela PROGEP
no prazo de 1 (um) dia após o encerramento do prazo de
interposição de recursos.
6.6.Sendo deferido o recurso, a nova relação de inscrições
homologadas será divulgada na Unidade Acadêmica e no sítio
eletrônico http://progep.furg.br/bin/edital/index.php em até 1 (um) dia
útil da decisão.
6.7.O candidato poderá recorrer da decisão da Banca
Examinadora em relação às Provas e ao Exame dos Títulos, no que
diz respeito aos resultados preliminares, no prazo e horário publicado
no cronograma de atividades específicas do concurso,
exclusivamente
por
meio
eletrônico
disponível
em
http://progep.furg.br/bin/edital/index.php
6.8.O julgamento dos recursos será realizado pela Comissão
Examinadora no prazo de 1 (um) dia após o encerramento do prazo
de interposição de recursos.
6.9.Da seleção cabe arguição de nulidade, que será
apreciada se interposta ao COEPEA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da divulgação da homologação de seus atos pelo Conselho
da Unidade.
7.DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1.A divulgação de todas as informações relativas ao
processo
simplificado
estarão
disponíveis
na
página
www.progep.furg.br e nos murais das respectivas Unidades
Acadêmicas.
7.2.A titulação obtida no exterior somente será admitida se,
no momento da assinatura do contrato, estiver revalidada e registrada
na forma da Lei.
7.3.Não serão fornecidos atestados, comprovantes, ou
quaisquer documentos com resultado da seleção aos candidatos que
não forem classificados.
7.4.A contratação de professor é restrita a cidadãos de
nacionalidade brasileira, naturalizados ou aos estrangeiros com visto
permanente.
7.5.É proibida a contratação de servidores da Administração
Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas
subsidiárias ou controladas, salvo nos casos previstos no inciso XVI,
alíneas "a", "b" e "c", do art. 37 da Constituição Federal.
7.6.O candidato classificado somente poderá iniciar as
atividades acadêmicas após ter entregado todos os documentos
exigidos pela Instituição e assinado seu contrato.
7.7.É expressamente proibido ao contratado receber
atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo
contrato; ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou
em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança; ser novamente contratado, com base na Lei 8.745, antes
de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu
contrato anterior.
7.8.O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01
(um) ano, contado da data de publicação do Edital de Homologação
do resultado final no Diário Oficial da União.
CLEUZA MARIA SOBRAL DIAS
Reitora
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO CARLOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 154049
Número do Contrato: 14/2016.
Nº Processo: 23112002481201511.
PREGÃO SISPP Nº 14/2016. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SAO CARLOS. CNPJ
Contratado: 56977937000176. Contratado : RCA SERVICOS DE
LIMPEZA PREDIAL -LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de
vigência por 93 (noventa e três) dias. Fundamento Legal: Lei n°
8666/93 . Vigência: 30/03/2018 a 01/07/2018. Valor Total:
R$95.893,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800256. Data de
Assinatura: 23/03/2018.
(SICON - 11/04/2018) 154049-15266-2018NE800026

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO JOÃO DEL REI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 13/2018 - UASG 154069
Nº Processo: 23122006377201829 . Objeto: Pregão Eletrônico Aquisição de cortinas. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
12/04/2018 de 08h30 às 12h00 e de 13h30 às 17h00. Endereço: Praca
Frei Orlando N.170 Centro - SAO JOAO DEL REI - MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154069-05-13-2018.
Entrega das Propostas: a partir de 12/04/2018 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/04/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
FABIANO COSTA TORRES
Pregoeiro
(SIDEC - 11/04/2018) 154069-15276-2018NE900000

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SERGIPE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 90003/2018 - UASG 154050
Nº Processo: 23113036105201781 . Objeto: Assinatura de uso do
Sistema Target GEDWEB Sistema de Gestão de Normas e
Documentos Regulatórios para a Biblioteca Central da UFS
BICEN/UFS Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Fornecedor
Exclusivo. Declaração de Inexigibilidade em 06/04/2018. ABEL
SMITH MENEZES. Pró-reitor de Administração. Ratificação em
09/04/2018. ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI. Reitor. Valor
Global: R$ 29.000,00. CNPJ CONTRATADA : 00.000.028/0001-29
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA..
(SIDEC - 11/04/2018) 154050-15267-2018NE800018
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 24/2018 - UASG 154050
Nº Processo: 23113009826201808 . Objeto: Pregão Eletrônico Aquisição de RAÇÃO PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO
(Ovinos), Sal Mineral e FERTILIZANTE Total de Itens Licitados:
00003. Edital: 12/04/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Endereço: Av. Marechal Rondon, S/n, Bairro Jardim Rosa Elze SAO
CRISTOVAO
SE
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154050-05-24-2018.
Entrega das Propostas: a partir de 12/04/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/04/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
GEFERSON GUIMARAES DE OLIVEIRA
Secretário da Cpcfjl

EXTRATO DE CONTRATO
Nº de Processo: 23116.008238/2017-38. Partícipes: Universidade
Federal de Rio Grande - FURG, Fundação de Apoio à Universidade
do Rio Grande - FAURG, CODEX Remote Ciências Espaciais e
Imagens Digitais LTDA. Objeto:
Execução do projeto: Prognóstico do Zoneamento Ecológico
Econômico no RS. Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
Data da assinatura: 11/12/2017.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RORAIMA
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
Espécie: Protocolo de intenções. Partícipes: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RORAIMA - UFRR, CNPJ: 34.792.077/0001-63 e a
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR. Objeto: Estabelecer relações
reciprocas no âmbito acadêmico, cientifico e cultural com a finalidade de
elevar a qualidade do processo docente educativo, a formação de
especialista altamente qualificados e o trabalho técnico-cientifico.
Vigência: 11/04/2018 a 11/04/2023. Data de Assinatura: 11/04/2018.
Assinam: Jefferson Fernandes do Nascimento (Reitor da UFRR), Juan
Alejandro Tobias (Reitor da USAL).
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(SIDEC - 11/04/2018) 154050-15267-2018NE800018
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 28/2018 - UASG 154050
Nº Processo: 23113009217201841 . Objeto: Pregão Eletrônico Microfone de Lapela, com o objetivo de atender às necessidades do
Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos - DDRH
da Universidade Federal de Sergipe Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 12/04/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Endereço: Av. Marechal Rondon, S/n, Bairro Jardim Rosa Elze SAO
CRISTOVAO
SE
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154050-05-28-2018.
Entrega das Propostas: a partir de 12/04/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/04/2018 às
08h30 no site www.comprasnet.gov.br.
GEFERSON GUIMARAES DE OLIVEIRA
Secretário da Cpcfjl
(SIDEC - 11/04/2018) 154050-15267-2018NE800018
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