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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2018 - UASG 154359

Nº Processo: 23100003230201835. Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço por
ITEM/GRUPO, para REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS DE DESPACHO ADUANEIRO E DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO DE EQUIPAMENTOS E
PRODUTOS IMPORTADOS, AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL,
ARMAZENAGEM, COBERTURA DE SEGURO TOTAL E LANÇAMENTOS NO SISCOSERV,
DESTINADO A UNIPAMPA - PROPPI. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 13/05/2019 das 08h00
às 12h00 e das 13h30 às 17h30. Endereço: Rua Monsenhor Constabile Hipolito Nº 125, Centro
- Bagé/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154359-5-00079-2018. Entrega das
Propostas: a partir de 13/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 31/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

LAURA MACIEL TADEO
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 09/05/2019) 154359-26266-2019NE800128

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2019 - UASG 154047

Processo: 23110.061378/2018 . Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços
de manutenção preventiva e corretiva de 04 (quatro) aparelhos, sendo 02 (dois) CRs
digitalizadores e 02 (duas) impressoras, marca AGFA e fornecimento de peças acessórias
quando necessário, pertencentes ao hospital escola da universidade federal de pelotas,
conforme Pedido 668/2018, do(a) Unidade de Engenharia Clínica. Total de Itens Licitados:
00004. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em 20/12/2018. DANIELLE
NOLASCO ZAFFALON. Coordenadora de Licitações e Contratos. Ratificação em 31/01/2019.
RENATO BRASIL KOURROWSKI. Pré Reitor Administrativo em Exercício. Valor Global: R$
67.656,00. CNPJ CONTRATADA : 09.032.626/0002-35 AGFA HEALTHCARE BRASIL
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA..

(SIDEC - 10/05/2019) 154047-15264-2019NE800109

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 23111.080391/2018-81
A Uniao, por intermedio da Universidade Federal do Piaui faz saber que a

empresa BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ n.
10.881.930/0001-55, sediada na Rua S-3 n/938, Qd. S 5 A, Lote 14, Setor Bela Vista,
Goiania-GO, CEP 74.823-440, processo n. 23111.080391/2018-81, devidamente
empenhado, nao foi encontrada para ser notificada pessoalmente. Posto encontrar-se em
local incerto ou nao sabido, fica NOTIFICADA para no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
desta publicacao, querendo, apresentar defesa previa, relativa ao inadimplemento de
obrigacao contratual, nota de empenho: 2018NE801634, ficando assegurada a ampla
defesa.

ALEXANDRE RODRIGUES SANTOS
Diretor Administrativo da UFPI

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 154048

Número do Contrato: 53/2017.
Nº Processo: 23111022656201788.
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2017. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -
PIAUI. CNPJ Contratado: 08868624000137. Contratado : TOP ENGENHARIA E CONS T R U CO ES
LTDA-.Objeto: Dilatação de prazo para execução dos serviços de construção do prédio de
Gabinetes de Professores, no campus Senador Helvídeo Nunes de Barros, em Picos PI.
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e
legislação correlatas. Vigência: 05/04/2019 a 19/05/2019. Data de Assinatura:
05/04/2019.

(SICON - 10/05/2019) 154048-15265-2019NE000135

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
EDITAL Nº 32, DE 10 DE MAIO DE 2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

A Universidade Federal do Rio Grande realizará Contratação de Excepcional
Interesse Público através de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR, na
forma da Lei nº 8.745, de 09/12/1993 e suas alterações, Deliberação COEPEA nº 81 de
11/07/2014 e IN Conjunta 01/2017, conforme segue.

Processo nº 23116.002927/2019-09
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina - FAMED -Telefone: (53) 3237-4625

- medicina.adm@furg.br
Matérias/Disciplinas: Clínica Cirúrgica Geral, Clínica Cirúrgica Avançada, Técnica

Cirúrgica, Estágio em Cirurgia e Residência Médica em Cirurgia.
Classe/Regime de trabalho: Auxiliar, 20 horas semanais.
Titulação exigida: Graduação em Medicina com Residência Médica ou

Especialização em Cirurgia Geral.
Tipo de prova: exame de títulos e prova didática.
Número de vagas: 1
Remuneração: R$ 2.442,66
Taxa de inscrição: R$ 40,00
1. DA RESERVA DE VAGAS AOS CANDIDATOS NEGROS
1.1. Conforme Art. 1º, § 1º da Lei nº 12.990, a reserva de vagas será aplicada

sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3
(três).

1.2. Considerando os percentuais citados no item 1, para este Edital não se
aplica a reserva de vagas às pessoas negras.

2.DA RESERVA DE VAGAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
2.1.Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito a inscrição nos

Concursos Públicos para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadoras, de acordo com o inciso VIII, do Art. 37, da Constituição
Federal, e § 2º do Art. 5º, da Lei nº 8.112.

2.2.Consideram-se portadores de deficiência as pessoas que se enquadrem nas
categorias discriminadas no Art. 4º, do Decreto nº 3.298.

2.3.Considerando os percentuais citados no Decreto nº 3.298 e na Lei nº 8.112,
para este Edital não se aplica a reserva de vagas às pessoas portadoras de deficiência.

3 . I N S C R I ÇÕ ES
3.1.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.

3.2.Os dados cadastrais informados no ato da inscrição e o pagamento do valor
da inscrição são de responsabilidade exclusiva do candidato, que arcará com as
consequências de eventuais erros e/ou falhas do não preenchimento ou preenchimento
incorreto de qualquer campo necessário à inscrição.

3.3.Serão considerados documentos de identificação pessoal: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos); passaporte brasileiro
(dentro do prazo de validade); certificado de 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 17/05/2019 até as 23h59min
do dia 23/05/2019, 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 24/05/2019,
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 do dia 17/05/2019 até
as 23h59min do dia 17/05/2019, 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 21/05/2019.

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 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.

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

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

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

EDITAL Nº 31, DE 9 DE MAIO DE 2019

A Universidade Federal do Rio Grande - FURG, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Contratação por Tempo Determinado, homologado pelo
Conselho da Unidade, conforme segue:

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 17, de 15/03/2019 - Publicado no DOU em 18/03/2019 - Processo 23116.001099/2019-83

. UNIDADE ACADÊMICA M AT É R I A S
DISCIPLINAS

NOME DO
C A N D I DAT O

NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO AMPLA
CO N CO R R Ê N C I A

. Instituto de Ciências
Econômicas, Administrativas
e Contábeis - ICEAC

Sust. Ambiental em Coop.; Const. e Des. de Coop.; Ramos do Cooperativismo I e II; Planos de
Negócio em Empreendimentos Coletivos; Inovação e Empreendedorismo Cooperativo; Planej.
e Gestão de Proj. em Coop.; Rel. Org.; Tópicos Especiais I, II,III.

AMÁBILE TOLIO BOESSIO 5,94 1º

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 21, de 27/03/2019 - Publicado no DOU em 28/03/2019 - Processo 23116.001688/2019-61

. UNIDADE ACADÊMICA MATÉRIAS / DISCIPLINAS NOME DO CANDIDATO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO AMPLA
CO N CO R R Ê N C I A

. Instituto de Ciências
Biológicas - ICB

Farmacologia das Dependências Químicas, Abordagem Multidisciplinar
da Dependência Química, Psicofarmacologia

QUELEN IANE GARLET 7,76 1º

. SARA SILVA FERNANDES 6,46 2º

. CLAUDIO LUIS QUARESMA BASTOS
JUNIOR

4,89 3º

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 23, de 28/03/2019 - Publicado no DOU em 29/03/2019 - Processo 23116.001981/2019-29

. UNIDADE ACADÊMICA MATÉRIAS / DISCIPLINAS NOME DO CANDIDATO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO AMPLA
CO N CO R R Ê N C I A

. Faculdade de Medicina -
FA M E D

Imunologia; Microbiologia e Imunologia JULIA SILVEIRA VIANNA 6,58 1º

. JÚLIA DE SOUZA SILVEIRA VALENTE 5,77 2º

. MICHELE TORNATORE 4,96 3º

LUCIA DE FÁTIMA SOCOOWSKI DE ANELLO
Pró-Reitora

R E T I F I C AÇ ÃO

No Edital n° 30, de 06 de Maio de 2019, que torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Contratação por Tempo Determinado, homologado
pelo conselho da Unidade, publicado no DOU em 07/05/2019, Seção 03, página 106, no Processo Seletivo Simplificado, Edital 19, de 20/03/2019, publicado no DOU em 22/03/2019,
ICEAC, Processo 23116.001100/2019-70, candidatos aprovados;

Onde se lê: "ANA RENI EW";
Leia-se: "ANÍ RENÍ EW"

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE ROLIM DE MOURA

EDITAL Nº 1, DE 29 DE ABRIL DE 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

VERSÃO PÓS PERÍODO DE RECURSO
A Direção do Campus de Rolim de Moura, no uso de suas atribuições e considerando os termos da Lei nº. 8.745/93, alterada pela Lei 9.849/99 e pela lei 12.425/2011, combinada

com a Lei 12.772/2012, alterada pela Lei 12.863/2013, Portaria MEC n° 243 de 03/03/2011, publicada no DOU de 04/03/2011, Decreto 6.944/2009 e Orientação Normativa SRH/MP Nº 5,
de 28 de outubro 2009, torna público a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado visando à contratação de Professor Substituto, nos termos deste edital e,
subsidiariamente, no que couber, da Portaria 1.157/2014/GR/UNIR de 06 de novembro de 2014.

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESSO SELETIVO
1.1 O Processo Seletivo Simplificado, objeto deste Edital, será Coordenado pela Direção do Campus de Rolim de Moura através de Comissão de seleção nomeada por Portaria,

podendo, para esse fim, publicar atos, avisos, convocações, comunicados e demais regulamentações:
1.2 A Direção do Campus de Rolim de Moura através da Comissão de seleção, poderá recorrer aos serviços de outros setores da UNIR necessários à realização do processo

seletivo.
1.3 Os trabalhos sob a coordenação da Direção do Campus de Rolim de Moura através da Comissão de seleção, terminarão quando da publicação da homologação do resultado

final no Diário Oficial da União.
1.4 Caberá à Diretoria de Recursos Humanos tomar as providências necessárias para a contratação dos candidatos aprovados.
1.5 As contratações serão feitas por um prazo determinado de até 01(um) ano, podendo ser prorrogadas até o limite legal estabelecido no Art. 4º da Lei nº. 8.745/93.
1.6 O prazo de validade do processo seletivo é de 1 (um) ano, contado a partir da data de publicação no Diário Oficial da União da homologação do resultado final, podendo,

a critério da Administração, ser prorrogado por igual período.
2. DAS VAGAS, DO PERFIL, DO REGIME DE TRABALHO, DA TITULAÇÃO
2.1 O concurso público simplificado de que trata o presente edital tem por objetivo contratar Professor Substituto para o Magistério Superior da UNIR, de acordo com o quadro

de vagas a seguir:

. ESPECIFICAÇÕES DAS VAGAS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS PARA OS DEPARTAMENTOS DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA - RO

. Quant. Campus Departamento Área Subárea Regime
de

Trabalho

Classe Titulação exigida

. 01¹ Rolim de Moura Educação /
Educação do Campo

História
(70500002)

História do Brasil
(70505039)

T-40 Assistente A Mestrado em História

. 01² Rolim de Moura Educação /Educação do
Campo

Química

(10600000)

Não Especificada T - 40
Assistente A

Mestrado em Química

. 01¹ Rolim de Moura Departamento de
História

70500002 História História Moderna e
contemporânea

(70503001)

T 40 Auxiliar A Graduação em História

. 01 Rolim de Moura Departamento de
História

70500002
História

História Regional do Brasil
(70505047)

T-40 Auxiliar A Graduaçao em História

¹ Contrato no período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período.
² Esta vaga é para um contrato de substituição dentro período máximo de apenas 6 meses

2.2 Consideram-se as Áreas de Conhecimento e as Subáreas as estabelecidas pela CAPES.
2.3 A Remuneração Bruta do Encargo se encontra no quadro abaixo:

. Remuneração conforme Lei 13.325/2016 - Professor T-40*

. Titulação Vencimento Básico Retribuição por titulação Valor Total

. Especialização Mestrado Doutorado

. Auxiliar R$ 3.126,31 ------ ------ ------ R$ 3.126,31

. Auxiliar com Especialização R$ 3.126,31 R$ 449,97 ------ ------ R$ 3.576,28

. Assistente A - Mestrado R$ 3.126,31 ------ R$ 1.146,68 ------ R$ 4.272,99

. Adjunto A - Doutorado R$ 3.126,31 ------ ------ R$ 2.660,37 R$ 5.386,68

. *Acrescido de auxilio alimentação no valor de R$ 458,00

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