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3. DA TITULAÇÃO EXIGIDA: Poderão inscrever-se
candidatos com, no mínimo, Mestrado em Arqueologia.

4. DOS REQUISITOS E DOCUMENTOS PARA A
INSCRIÇÃO: 4.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro
com visto permanente ou visto temporário com duração dentro do
período de contratação previsto neste Edital; 4.2. Requerimento de
inscrição fornecido pela secretaria do Curso; 4.3. Cópia autenticada
do documento oficial de identidade (RG) e do Cadastro Nacional de
Pessoa Física (CPF); 4.4. Cópia do comprovante de quitação com a
Justiça Eleitoral (se brasileiro); 4.5. Cópia autenticada de
comprovante de quitação com o Serviço Militar (se candidato do
sexo masculino e brasileiro); 4.6. Cópia de comprovante de
titulação exigida (diploma do curso de graduação ou certidão de
conclusão de curso de graduação e certificado de conclusão da
titulação exigida no item 3, acima); 4.7. Curriculum Vitae (modelo
Lattes do CNPq) acompanhado de cópia da documentação
comprobatória encadernadas seguindo a ordem de apresentação do
currículo; 4.8. Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição
efetuado exclusivamente no Banco do Brasil através de Guia de
Recolhimento da União - GRU
< h t t p s : / / c o n s u l t a . t e s o u r o . f a z e n d a . g o v. b r / g r u _ n o v o s i t e / g r u _ s i m p l e s.asp>;
(Unidade Gestora - código 154048, Gestão - código 15265,
recolhimento - código 288306), no valor de R$ 106,02 (cento e seis
reais e dois centavos) correspondente ao regime de trabalho TI-40
para a titulação mínima exigida neste Edital. As cópias dos
documentos solicitados nos itens 4.3 a 4.6 deverão ser autenticadas
em cartório.

5. DAS PROVAS: 5.1 Em conformidade com o que
estabelece a Resolução 09/03-CONSUN que altera o Anexo III da
Resolução nº 004/88-CONSUN, os candidatos serão submetidos às
seguintes avaliações: PROVA DIDÁTICA e DE TÍTULOS (análise
do currriculum vitae), sendo a primeira de caráter eliminatório e a
segunda de caráter classificatório; 5.2. DATA E HORÁRIO DAS
PROVAS: A data e horário da realização das provas didática e de
título serão informados ao candidato no ato da inscrição.

6. DO SALÁRIO: O professor será contratado nos termos
das Leis nº 8.745/93, regulamentada pelas Leis nº 9.849/99 e
10.667/03 publicadas em 10/12/1993 e 27/10/1999 e 15/05/2003,
respectivamente, e pelos Decretos nº 6.944/2009 e n.º 4.175/2002,
por 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, na

EDITAL DE 9 DE OUTUBRO DE 2018
RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 9/2018

No Edital N° 09/2018-UFPI, de 20 de setembro de 2018, publicado no D.O.U. Nº 185, de 25 de setembro de 2018, Seção 3,
p. 52 à 55, na introdução onde se lê: [...] que estão abertas inscrições para 33 (trinta e três) áreas epistemológicas para provimento de
39 (trinta e nove) vagas docentes referentes à carreira de Magistério Superior [...] LEIA-SE: [...] que estão abertas inscrições para 31
(trinta e duas) áreas epistemológicas para provimento de 37 (trinta e sete) vagas docentes referentes à carreira de Magistério Superior.
[...].

No item 1.1 ONDE SE LÊ: São oferecidas 39 (trinta e nove) vagas para docentes do Magistério Superior distribuídas em 33
(trinta e três) áreas epistemológicas, LEIA-SE: São oferecidas 37 (trinta e sete) vagas para docentes do Magistério Superior distribuídas
em 31 (trinta e uma) áreas epistemológicas [...]

No Quadro de Distribição de Vagas retirar as duas vagas referentes à área de Psquiatria uma do Campus Senador Helvidio Nunes
de Barros (TP- 20) e a outra do Campus Ministro Reis Veloso (TP-40) e acrescentar ao texto do perfil referente às seguintes áreas: Bases
da Prática Médica I, Bases da Prática Médica II e Habilidades Médicas, do CSHNB, a seguinte redação: "ou na área do concurso".

No mesmo Quadro distribuição de Vagas ONDE SE LÊ:

. 2.CMPP/CCE
2.Metodologias de ensino e Estagio su-
pervisionado em Língua Inglesa ou
Francesa

01 DE Graduado em Letras/Inglês ou em Letras/Francês e, no
mínimo, Doutor em Letras/Inglês, ou em Letras/Francês,
ou em Educação.

LEIA-SE:

. 2.CMPP/CCE 2.Metodologias de ensino e Estágio su-
pervisionado em Língua Inglesa ou
Francesa

01 DE Graduado em Letras/Inglês ou em Letras/Francês e,
no mínimo, Doutor em Letras/Inglês, ou em Le-
tras/Francês, ou em Educação.

Graduado em Letras/Inglês ou em Le-
tras/Francês e, no mínimo, Mestre em Le-
tras/Inglês, ou em Letras/Francês, ou em
Educação.

No mesmo Edital ACRESCENTAR ao item 2.3, o subitem 2.3.1 com a seguinte redação: As inscrições efetuadas diretamente
no Protocolo Geral da UFPI serão recebidas até o dia 18 de outubro de 2018.

No item 2.6, ONDE SE LÊ: Estará dispensado do pagamento da taxa de inscrição o candidato que se enquadrar no disposto
no § 1º do Art.1º do Decreto nº. 6.593, de 2 de outubro de 2008, LEIA-SE: Estará dispensado do pagamento da taxa de inscrição o
candidato que se enquadrar no disposto do Art.1º e 2º da Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018 Art 1º, inciso I e II.

No item 2.12 ONDE SE LÊ [...] para o endereço especificado no item 2.2 [...] LEIA-SE [...] para o endereço especificado no
item 2.3 [...].

JOSÉ ARIMATÉIA DANTAS LOPES
Reitor

Classe Auxiliar, Nível I e perceberá uma remuneração mensal de
R$ 4.241,05 (quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e cinco
centavos), equivalente ao regime TI-40 para a titulação mínima
exigida neste Edital (Mestrado).

7. DO HORÁRIO EM SALA DE AULA: Os candidatos
aprovados no regime TI-40 poderão ministrar até 40 horas/aula
semanais.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 8.1 No ato da inscrição
o candidato receberá cópia deste EDITAL e da Resolução 09/03-
CONSUN, onde constam os prazos para recursos, homologações e
divulgação de resultados; 8.2. Não será admitida a complementação
de documentos fora do prazo fixado para as inscrições; 8.3. Serão
considerados habilitados os candidatos aprovados na prova didática
e serão indicados à contratação, por ordem de classificação, apenas
os candidatos necessários ao preenchimento das vagas; 8.4. Os
candidatos indicados à contratação serão convocados a comparecer
à Superintendência de Recursos Humanos (SRH) da Ufpi para a
assinatura de contrato, em um prazo de até 30 (trinta) dias corridos
a contar da data da publicação da contratação no DOU; 8.5. No
processo seletivo serão aprovados e classificados apenas os
candidatos necessários ao preenchimento das vagas; 8.6. Havendo
desistência de candidatos convocados para nomeação, facultar-se-á
à Administração substituí-los, convocando outros candidatos,
segundo a ordem de classificação; 8.7 Havendo necessidade de
contratação de novos professores substitutos no período de vigência
deste concurso a Administração da UFPI, através da
Superintendência de Recursos Humanos, fará a convocação de
outros candidatos, obedecendo a ordem de classificação do
concurso; 8.8 Esta seleção terá validade de 1(um) ano, contado a
partir da homologação; 8.9. NÃO será contratado o candidato cujo
último contrato como Professor Substituto em Instituição Pública
Federal ou outro cargo temporário sob a Lei no 8.745/93 seja
menor do que 24 (vinte e quatro) meses; 8.10. É assegurada ao
candidato a interposição de recurso em todas as etapas da
seleção.

EDMILSON MIRANDA DE MOURA
Diretor do CCN

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONVITE Nº 3/2018

A UFPI através da Comissão de Licitação de Obras e Serviços
torna público aos interessados o Resultado de Habilitação relativo ao
Convite Nº 03/2018/UFPI realizado no dia 09/10/2018, na Sala de
Reuniões da Prefeitura Universitária, no Campus Ministro Petrônio
Portella, em Teresina/PI. A Comissão com base nas exigências do
instrumento convocatório de dentro dos parâmetros da Lei 8666/93,
decidiu Inabilitar a empresa Ferreira e Perreira Construções e Serviços de
Limpeza Ltda., e abre o prazo de 02 (dois) dias úteis para a interposição
de recursos.

LÚCIO PÁDUA REIS
Presidente da Comissão

(SIDEC - 09/10/2018) 154048-15265-2018NE000315

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 116/2018 - UASG 154042

Número do Contrato: 3/2014.
Nº Processo: 23116006333201373.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 7/2013. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE- FURG. CNPJ Contratado:
07326937000109. Contratado : INDUSTRIA NAVAL DO CEARA
SA -.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato
administrativo nº003/2014. Fundamento Legal: art.57, inc.II, Lei
nº8.666/1993. Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019. Data de
Assinatura: 28/09/2018.

(SICON - 09/10/2018) 154042-15259-2018NE800178

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 123/2018

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada,
publicada no D.O.U em 26/09/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
controle e aquisição de todos os tipos de manutenção para veículos e
máquinas que compõem a frota da FURG

ELENISE RIBES RICKES
Diretora de Administração de Material

(SIDEC - 09/10/2018) 154042-15259-2018NE800178

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RONDÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2018 - UASG 154055

Nº Processo: 23118000668201872.
PREGÃO SISPP Nº 16/2018. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE -RONDONIA. CNPJ Contratado:
76535764000143. Contratado : OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL-.Objeto: Contratação de Serviço de Telefonia fixa, que
serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência,
anexo I do Edital. Fundamento Legal: Art. 60 da Lei 8.666/93 .
Vigência: 01/10/2018 a 01/10/2019. Valor Total: R$296.757,72.
Fonte: 8100000000 - 2018NE800852. Data de Assinatura:
28/09/2018.

(SICON - 09/10/2018) 154055-15254-2018NE800001

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RORAIMA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 32/2018

Vencedora: Coruja Com. E Serv. LTDA R$ 23.987,40.Valor global da
Ata R$ 23.987,40.

ROBERTA PIMENTEL CARDOSO
Diretora de Compras

(SIDEC - 09/10/2018) 154080-15277-2018NE800058

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO CARLOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2018 - UASG 154049

Nº Processo: 23112004249201789. Objeto: Contratação de serviços
de hospedagem incluindo alimentação para o campus Lagoa do Sino-
Buri/SP. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 10/10/2018 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rodovia Lauri Simoes de
Barros, Km 12 Sp 189, Aracaçu - Buri/SP ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 1 5 4 0 4 9 - 5 - 0 0 0 5 5 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 10/10/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/10/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital
está disponível nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.
p r o a d . u f s c a r. b r.

LUCIANA CARVALHO
Pregoeira

(SIASGnet - 09/10/2018) 154049-15266-2018NE800026
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2018

Processo nº 23112.002780/2018-06. 1. Órgão: Fundação Universidade
Federal de São Carlos. 2. Fornecedor: J. R. Maravalha Comércio de
Serragens Ltda. 3. Objeto: Aquisição de serragem (maravalha), 100%
de madeira de pinus, livre de contaminação química, física e/ou
biológica, utilizada para forração de gaiolas de ratos e camundongos
de laboratório. 4. Licitação: Pregão Eletrônico 044/2018. 5. Valor
Total Registrado: R$ 14.700,00. 6. Vigência: 01/10/2018 a
01/10/2019. 7. Data da Assinatura: 01/10/2018. 8. Assinam: Márcio
Merino Fernandes, pela UFSCar e Maria Regina Padovin, pelo
f o r n e c e d o r.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2018

Processo nº 23112.002534/2018-46. 1. Órgão: Fundação
Universidade Federal de São Carlos. 2. Fornecedor: Alfaplast
Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda. 3. Objeto: Aquisição
de vidraria, reagentes, materiais plásticos e descartáveis de
laboratório - Campus São Carlos. 4. Licitação: Pregão Eletrônico
040/2018. 5. Valor Total Registrado: R$ 76.000,00. 6. Vigência:
05/10/2018 a 05/10/2019. 7. Data da Assinatura: 05/10/2018. 8.
Assinam: Márcio Merino Fernandes, pela UFSCar e Isabela Pereira
Barreto, pelo fornecedor.
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