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contendo o plano de aula em arquivo único, em PDF, constando: tema da aula,
conteúdo a ser abordado, atividades a serem desenvolvidas, material didático a ser
utilizado, procedimentos de avaliação e bibliografia básica consultada.
ONDE SE LÊ:
DATA: 07 a 10 de dezembro de 2020 (somente nos dias úteis) - Inscrições
(na secretaria do Departamento de Matemática Bloco SG-04, Campus Ministro Petrônio
Portela).
DATA: 11/12/2020 - Divulgação das Inscrições deferidas e indeferidas. Local:
www.ufpi.br/ccn e na secretaria do Departamento de Matemática.
DATA: 14/12/2020 - Interposição de Recursos: Entrada do recurso via e-mail
contendo um único arquivo em pdf, enviado para <protocologeral@ufpi.edu.br> com
cópia para <vitalianoamaral@ufpi.edu.br > e com o assunto: URGENTE: Interposição de
recurso: (nome do candidato).
DATA: 15/12/2020 - Divulgação da homologação das inscrições após
interposição de recursos (se houver). Local: www.ufpi.br/ccn e na secretaria do
Departamento de Matemática.
DATA: 16/12/2020 - Início do sorteio dos temas para as provas didáticas por
ordem de inscrição*.
Local: secretaria do Departamento de Matemática a partir das 08h.
DATA: 17/12/2020 - Início das provas didáticas, pela ordem de sorteio,
observando o horário divulgado** Local: Será informado no momento do sorteio do
tema da prova didática.
DATA: 18/12/2020 - Divulgação do resultado das provas didáticas e de
títulos. Local: www.ufpi.br/ccn e na secretaria do Departamento de Matemática.
DATA: 21/12/2020 - Interposição de recursos das provas didática e/ou de
títulos (entrada do recurso no protocolo geral da UFPI).
DATA: 22/12/2020 - Apreciação de interposição de recursos e homologação
do resultado final.
Local: www.ufpi.br/ccn e na secretaria do Departamento de Matemática.
(1) Local de divulgação de cada etapa deste processo: No site
www.ufpi.br/ccn e na secretaria do Departamento de Matemática.
(2) As interposições de recursos, em cada etapa, deverão ser feitas via email, contendo um único arquivo em PDF, enviado para <protocologeral@ufpi.edu.br>
com cópia para <vitalianoamaral@ufpi.edu.br > e com o assunto: URGENTE:
Interposição de recurso (citar qual etapa) + nome do candidato).
* O sorteio do tema para a prova didática será realizado a partir das 08
horas (oito horas), com intervalo de sessenta minutos e por ordem de inscrição. LOCAL:
Secretaria do Departamento de Matemática.
** A aplicação da prova didática ocorrerá 24 (vinte e quatro) horas após o
sorteio do tema no local informado no momento do sorteio do tema da prova
didática.
LEIA-SE:
DATA: 07 a 10/12/2020 (somente nos dias úteis) - Inscrições: Exclusivamente
por meio do e-mail <processo_seletivo_ccn@ufpi.edu.br>.
DATA: 11/12/2020 - Divulgação das Inscrições deferidas e indeferidas (1).
DATA: 14/12/2020 - Interposição de Recursos (2).
DATA: 15/12/2020 - Divulgação da homologação das inscrições após
interposição de recursos (se houver).
DATA: 16/12/2020 - Início do sorteio dos temas para as provas didáticas por
ordem de inscrição (3).
DATA: 17/12/2020 - Início das provas didáticas, pela ordem de sorteio,
observando o horário divulgado (4).

títulos.
títulos.

Nº 231, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

DATA: 18/12/2020 - Divulgação do resultado das provas didáticas e de
DATA: 21/12/2020 - Interposição de recursos das provas didática e/ou de

DATA: 22/12/2020 - Apreciação da interposição de recursos e homologação
do resultado final.
OBSERVAÇÕES:
(1) O local de divulgação de cada etapa deste processo seletivo será feita
no site do CCN: www.ufpi.br/ccn.
(2) As interposições de recursos, em cada etapa, deverão ser feitas via email,contendo
um
único
arquivo
em
PDF,
enviado
para
<protocologeral@ufpi.edu.br>com cópia para < processo_seletivo_ccn@ufpi.edu.br> e
com o assunto: "URGENTE: DMAT - Edital nº 05/2020-CCN - Interposição de recurso:
(citar qual etapa + nome do candidato)" e ao qual a Comissão deverá manifestar
recebimento.
(3) O sorteio da prova didática será realizado de forma remota, por meio de
link encaminhado aos candidatos via e-mail indicado pelos mesmos no formulário de
inscrição, o qual será enviado em até 24 horas antes da data do sorteio e ao qual o
candidato deverá manifestar recebimento.
(4) A aplicação da prova didática ocorrerá 24 (vinte e quatro) horas após o
sorteio do tema no link a ser enviado para o e-mail informado pelo candidato no
formulário de inscrição e ao qual o candidato deverá manifestar recebimento.
Teresina/PI, 2 de dezembro de 2020
EDMILSON MIRANDA DE MOURA
Diretor do CCN

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2020
A Universidade Federal do Piauí, através da Coordenadoria de Compras e Licitações, torna
público aos interessados o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 12/2020, cujo
objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de empresa
especializada na prestação, de forma contínua de serviços de apoio administrativo e
auxiliares, com fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos
necessários, a serem executados nas dependências do CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA
ELVAS, bem como em outros imóveis que venham a ser ocupados por este Campus,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital eseus anexo,
homologado pelo Pró-reitor de Admi nistração, no dia 30 de novembro de 2020.
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Foi vencedora do certame a seguinte empresa:
07.783.832/0001-70 - CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, Total
do Fornecedor: R$ 3.429.066,7200. Valor Global da Ata: R$ 3.429.066,7200.
JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR
Pregoeiro
(SIDEC - 02/12/2020) 154048-15265-2020NE800016

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
EDITAL Nº 17, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020

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 11, de 16/09/2020 - Publicado no DOU em 17/09/2020 - Processo nº 23116.001059/2020-75
UNIDADE ACADÊMICA
MATÉRIAS / DISCIPLINAS
NOME DO CANDIDATO
NOTA
CLASSIFICAÇÃO
FINAL
Escola
de
Química
e Quím. Org. I, II e III; Quím. Org. Tecn.; Quím. de Comp. Filipe Vinícius Penteado Scaranaro
8,38
1º
Alimentos - EQA
Heterocíclicos; Quím. Org.; Polímeros; Análise Org.;

.

.

Quím.Org.Experimental Ie II

.

.

Pamela Taisline Bandeira
Josiane Moraes dos Santos

8,16
7,68

2º
3º

GABRIELLE DE OLIVEIRA
Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Em exercício

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 154055

de trabalho por prazo determinado de professor substituto
Espécie nº 04DAP/2020 : Contrato de trabalho por prazo determinado de professor
substituto
Contratante : Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR
Contratado : ENEMARA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO CPF 715.227.789-34
Regime de Trabalho: Quarenta Horas Semanais (T-40)
Objetivo : Executar serviços de docência universitária, de conformidade com a lei n° 8.745 de
09.12.93.
Valor mensal em R$: R$ 3.130,85 (vencimento básico) + auxílio-alimentação + Retribuição por
titulação (Especialista)
Vigência: 12 meses, a contar da assinatura do contrato.
Data de assinatura: 13.11.2020
Processo n°: SEI nº 999055953.000007/2020-48

Número do Contrato: 4/2020.
Nº Processo: 55375000021201964.
PREGÃO SISPP Nº 48/2019. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA. CNPJ Contratado: 03761180000112. Contratado : SHEKINAH CONSTRUCOES E
SERVICOS -EIRELI. Objeto: A) Prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período
de 07 (sete) meses, a contar de 30/01/2021, conforme prevê a Cláusula Segunda do
contrato;B) Supressão de R$ 6.829,48correspondente a 1,33% do valor inicialmente
contratado; C)Acréscimo de R$ 41.400,47, correspodente a 8,06 % do valor inicialmente
contratadoD) Acréscimo de R$ 117.143,58 correspondente a 22,82% do valor inicial do
contrato. Em conformidade com o §1° do art. 57 e §1º do art. 65 da Lei 8.666/93 e § 6°art.
125 da Lei n° 12.465/20.Fundamento Legal: §1° do art. 57 e §1º do art. 65 da Lei 8.666/93
e do § 6° do art. 125 da Leinº 12.465/20. Vigência: 03/12/2020 a 30/08/2021. Valor Total:
R$151.714,56. Fonte: 8100000000 - 2019NE801318 Fonte: 8144000000 - 2020NE801112.
Data de Assinatura: 01/12/2020.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 17/2017
Nº Processo: 23112003388201612. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS. CNPJ Contratado: 09405866000157. Contratado : PEDRAZUL SERVICOS LTDA
-.Objeto: Rescisão por ato unilateral da UFSCar, ficando assegurado à Contratada o prazo
recursal de 5 (cinco) dias úteis à presente rescisão. Fundamento Legal: Art. 79, inciso I, e
art. 77 e 78 todos da Lei n° 8666/93. Data de Rescisão: 01/01/2020 .

(SICON - 02/12/2020) 154055-15254-2020NE800001
RETIFICAÇÃO

(SICON - 02/12/2020) 154049-15266-2020NE800000

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2020 publicado no D.O. de 30/11/2020 ,
Seção 3, Pág. 115. Onde se lê: Nº Processo: 119604.000010/202. Leia-se : Nº Processo:
119604.000010/2020-11

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020 - UASG 154049

(SICON - 02/12/2020) 154055-15254-2020NE800001

Nº Processo: 23112021339202030. Objeto: Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de
Áudio e Vídeo, Equipamentos para Climatização, Equipamentos Eletrônicos, Mobiliário
Corporativo e Eletrodomésticos - conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
edital e seus respectivos anexos.. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 03/12/2020 das 08h00 às
12h00 e das 14h00 às 17h45. Endereço: Rodovia Washington Luiz, Km 235, Jd Guanabara - São
Carlos/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/154049-5-00008-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 03/12/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/12/2020
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O edital completo encontra-se
disponível para download no Comprasnet e no site da UFSCar ( https://www.proad.ufscar.br ).

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 1/2020 - UASG 154055
Nº Processo: 000127202096. Objeto: Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços
Técnicos de Engenharia para Conclusão do Centro de Convivência e Restaurante
Universitário do Campus de Porto Velho.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 03/12/2020 das
09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Presidente Dutra, N.2965 - Centro, Porto Velho/RO ou https://www.gov.br/compras/edital/154055-99-00001-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 03/12/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 24/12/2020 às 15h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCIO MERINO FERNANDES
Pró-reitor de Administração

JOSE PEREIRA RAMOS
Presidente
(SIASGnet - 01/12/2020) 154055-15254-2020NE800001
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020120300133

(SIASGnet - 02/12/2020) 154049-15266-2020NE800021
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