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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 154106

Número do Contrato: 613/2014.
Nº Processo: 23039000145201315.
PREGÃO SISPP Nº 335/2013. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE DE BRASILIA-CNPJ Contratado: 96582242000100. Con-
tratado : JC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE -TRANS-
PORTES LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo
período de 06 meses. Publicação para fins de registro no SIASG.
Fundamento Legal: Art 57-II da Lei 8666/93 . Vigência: 13/03/2015
a 12/09/2015. Valor Total: R$39.757,96. Fonte: 100000000 -
2014NE800819. Data de Assinatura: 30/01/2015.

(SICON - 14/05/2015) 155009-26443-2015NE800215

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2015 - UASG 154106

Número do Contrato: 440/2012.
Nº Processo: 23039000057201211.
PREGÃO SISPP Nº 404/2012. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE DE BRASILIA-CNPJ Contratado: 05475957000108. Con-
tratado : PULSAR TECHNOLOGIES TECNOLOGIA -BIOMEDICA
LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência e reajuste de valor pelo prazo
de 12 meses. Publicação para fins de cadastro no SIASG. Funda-
mento Legal: Art 55-III e 57-II da Lei 8666/93. Vigência: 01/01/2015
a 31/12/2015. Valor Total: R$74.814,59. Fonte: 6153000000 -
2015NE800103. Data de Assinatura: 08/12/2014.

(SICON - 14/05/2015) 155009-26443-2015NE800215

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2015 - UASG 154503

Nº Processo: 23006000124201525.
PREGÃO SISPP Nº 36/2015. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO -ABC - UFABC. CNPJ Contratado:
09247422000130. Contratado : STYL LINE FEIRAS EVENTOS E -
PROMOCOES LTDA - ME. Objeto: Prestação de serviços de for-
necimento parcelado de kit lanches, a serem fornecidos para o projeto
da Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC. Fundamento
Legal: Leis nº 8666/93 e 10520/02, LC 123/06, Decretos 3555/00,
3722/01, 5450/05 e 6204/07, IN 02/08 e demais legislação corre-
lataVigência: 15/05/2015 a 31/12/2015. Valor Total: R$9.488,00. Fon-
te: 112000000 - 2015NE800235. Data de Assinatura: 08/05/2015.

(SICON - 14/05/2015) 154503-26352-2015NE800062

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 154503

Número do Contrato: 44/2014.
Nº Processo: 23006001154201478.
DISPENSA Nº 30/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DO -ABC - UFABC. CNPJ Contratado:
18720938000141. Contratado : FUNDACAO DE DESENVOLVI-
MENTO DA -PESQUISA. Objeto: Prorrogação da vigência do con-
trato nº 44/2014 por mais 90 (noventa) dias, com alteração do caput
da cláusula décima primeira do referido contrato. Fundamento Legal:
Art. 57, ÷ 1º, inciso III da Lei nº 8.666/93. Vigência: 18/05/2015 a
16/08/2015. Data de Assinatura: 27/04/2015.

(SICON - 14/05/2015) 154503-26352-2015NE800062

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2015 - UASG 154503

Número do Contrato: 77/2012.
Nº Processo: 23006000158201277.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 3/2012. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO -ABC - UFABC. CNPJ Contra-
tado: 00502167000150. Contratado : PROJECAO ENGENHARIA
PAULISTA DE -OBRAS LTDA. Objeto: Alteração do cronograma
físico-financeiro devido ao acréscimo de quantitativos de aproxima-
damente 1,44% e reajuste de preços sobre os acréscimos concedidos
através do 1º e 2º Termos Aditivos e sobre o saldo remanescente.
Fundamento Legal: Lei nº. 8666/1993. Vigência: 15/05/2015 a
06/11/2015. Valor Total: R$1.337.526,37. Fonte: 112000000 -
2015NE800249. Data de Assinatura: 08/05/2015.

(SICON - 14/05/2015) 154503-26352-2015NE800062

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2015 - UASG 154503

Número do Contrato: 106/2011.
Nº Processo: 23006001425201142.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 4/2011. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO -ABC - UFABC. CNPJ Contra-
tado: 00502167000150. Contratado : PROJECAO ENGENHARIA
PAULISTA DE -OBRAS LTDA. Objeto: Alteração do Cronograma
Físico-financeiro, tendo em vista a prorrogação do prazo de execução
e de vigência, tendo em vista as alterações realizadas nos projetos, e
ainda, o acréscimo de quantitativos e reajuste de valores. Fundamento
Legal: Art. 57, ÷1º, Inciso I e IV, bem como o Art. 65, ÷÷ 1º e 8º,
ambos da Lei nº. 8666/1993. Vigência: 15/05/2015 a 30/08/2016.
Valor Total: R$2.217.227,69. Fonte: 112000000 - 2015NE800255.
Data de Assinatura: 11/05/2015.

(SICON - 14/05/2015) 154503-26352-2015NE800062

EDITAL No- 80, DE 14 DE MAIO DE 2015
RETIFICA O EDITAL No- 70/2015

O Reitor Em Exercício da Fundação Universidade Federal do
ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 134, de 13 de
fevereiro de 2014, publicada no Boletim de Serviço da UFABC n°
347, de 14 de fevereiro de 2014, no uso de suas atribuições legais,
torna público o presente Edital de Retificação do seguinte edital:

Edital nº 070/2015, de 06 de maio de 2015, publicado no
Diário Oficial da União nº 85, de 07 de maio de 2015, Seção 3,
páginas 27 e 28.

Onde se lê:
Subárea: Análise Numérica e Optimização, Sistemas Dinâ-

micos, Biomatemática, Estatística.
Leia-se:
Subárea: Análise Numérica e Optimização, Sistemas Dinâ-

micos, Biomatemática, Estatística, Física-Matemática.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO No- 25/2015

Nº Processo: 23006.002515/2014-01.
A Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC, CNPJ

07.722.779/0001-06 torna público os Preços Registrados, resultantes
do Pregão Eletrônico nº. 25/2015, com as respectivas empresas ven-
cedoras conforme Atas de Registro de Preços. ATA Nº. 30/2015 - J
BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP. CNPJ: 06.910.908/0001-
19. Item 23 - DETERGENTE SOLUÇÃO AQUOSA - Solução com
Ph Neutro; biodegradável e concentrada composta por tensoativos
aniônicos e não iônicos. Totalmente ativo - Não altera ensaios en-
zimáticos. Alto desempenho e segurança na limpeza das vidrarias
laboratoriais delicadas, instrumentos cirúrgicos e outros utensílios
sensíveis a alcalinidade e acidez. Rotulagem contendo nome, com-
posição e conteúdo do produto, data de fabricação, validade, nome ou
marca, CNPJ do fabricante e registro do produto ou notificação.
Embalagem em plástico rígido e de difícil ruptura. Deve ser bem
vedada, com fechamento que impeça vazamentos ou eventuais aci-
dentes e de tal maneira que possa voltar a ser fechada várias vezes
durante o uso, sem o risco de contato com o produto, dificultando a
abertura acidental ou casual durante o período de utilização do pro-
duto. Marcas de referência: Extran, Kalyclean K, Deterglass. Prazo de
validade mínimo exigido (após o recebimento): 18 meses. Galão de 5
litros - Qtde. 50 - Valor Unitário R$ 74,98. ATA Nº. 31/2015 -
CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA - ME. CNPJ:
13.085.369/0001-96. Item 20 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor
alcoólico 70% (70¨gl), apresentação gel, frasco 500 ml - Qtde. 400 -

Valor Unitário R$ 4,84. ATA Nº. 32/2015 - MAXCLEAN CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME. CNPJ:
13.420.543/0001-00. Item 01 - Haste flexível, material haste plástico,
tipo haste com ranhuras, material ponta algodão, características adi-
cionais com 2 pontas - Qtde. 100 - Valor Unitário R$ 0,82. Item 02
- Lenço descartável - Fabricado com 100% celulose natural; extrato
de seda; Folha dupla, com alta absorção e resistência. Caixa com 100
unidades. Marcas de referência: Kleenex, Kiss, Softy s - Qtde. 300 -
Valor Unitário R$ 3,35. Item 03 - Esponja de limpeza - dupla face

com espuma de poliuretano com bactericida\fibra sintética retangular.
Unidas com resina a prova d água. Multiuso. As esponjas deverão ser
embaladas em sacos plásticos selados, devendo constar da embalagem
a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação
e prazo de validade ou apenas a data final de validade, peso líquido,
número de unidades e demais informações exigidas pela legislação
em vigor. Marcas de referência: Scotch Brite, Assolan e Brilho Ypê.
Prazo de validade mínimo exigido (após o recebimento): 24 meses.
Pacote contendo 03 unidades - Qtde. 300 - Valor Unitário R$ 1,68.
Item 04 - Esponja limpeza, material lã aço, formato anatômico, abra-
sividade mínima, aplicação utensílios domésticos - Qtde. 150 - Valor
Unitário R$ 3,50. Item 05 - Flanela, material flanela, comprimento 60
cm, largura 40 cm, cor amarela - Qtde. 300 - Valor Unitário R$ 0,90.
Item 06 - Pano para limpeza - multiuso, tipo Perflex; super ab-
sorvente; 100% Fibras de viscose, látex sintético; antibacteriano; mi-
cro furos; lavável e durável; não solta fiapos; Marcas de referência:
Perflex, Limpex, Limppano. Pacote com 05 unidades - Qtde. 200 -
Valor Unitário R$ 1,00. Item 07 - Pano limpeza, material 100%
algodão, comprimento 60 cm, largura 45 cm, características adicio-
nais: alvejado, aplicação limpeza geral - Qtde. 100 - Valor Unitário
R$ 1,74. ATA Nº. 33/2015 - COMERCIAL VANQUES LTDA - EPP.
CNPJ: 20.282.865/0001-03. Item 18 - Escova espanadeira com cerdas
em nylon para limpeza de bancadas, mesas, etc. Alta durabilidade.
Dimensões aproximadas 30,5x7x8 cm. Marca de Referência: Betanin,
Condor, Rossi - Qtde. 50 - Valor Unitário R$ 8,84. Item 19 - Escova
laboratório, formato cilíndrica, material cabo arame, material cerda
cerda em nylon, diâmetro 2 cm, comprimento 25 cm, acessórios ponta
em pincel - Qtde. 50 - Valor Unitário R$ 3,71. Data de assinatura:
17.04.2015 Vigência: 28.04.2015 até 27.04.2016. Os preços regis-
trados serão publicados no sítio https://www5.compras-
net.gov.br/siasgnet-atasrp (UASG 154503) para orientação da Ad-
ministração.

JÚLIO FRANCISCO BLUMETTI FACÓ
Pró-Reitor

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 16/2015 - UASG 154044

Nº Processo: 23107015613201462 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviço de vi-
gilância. Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 15/05/2015 de 08h00
às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Br 364 - Km 04 - Distrito
Industrial (campus Universitario) Distrito Industrial - RIO BRANCO
- AC. Entrega das Propostas: a partir de 15/05/2015 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 28/05/2015 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.

WANDERLEY ARAUJO DE CASTRO JUNIOR
Pregoeiro

(SIDEC - 14/05/2015) 154044-15261-2015NE800003

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO AMAPÁ

EDITAL No- 6, DE 14 DE MAIO DE 2015

A Reitora da Universidade Federal do Amapá- UNIFAP, no
uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei n.
8.112/1990, Lei n° 12.772/2012, Lei nº 12.990/2014, Decreto n.
6.944/2009, Decreto nº 3298/1999 e Portaria do MEC nº 1.181/2012,
torna pública a abertura de inscrições e estabelece as normas para a
realização do Concurso Público de Provas e Títulos para o pro-
vimento de cargos de Professor da Carreira do Magistério Superior
para o quadro permanente da Universidade Federal do Amapá, com
sede e foro na cidade de Macapá, Estado do Amapá, observadas as
disposições legais aplicáveis à espécie e as normas contidas neste
Edital e seus Anexos, constante do Processo nº 23125.002098/2015-
13.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público visa o provimento de 34 (trinta e

quatro) vagas para o cargo de Professor da Carreira do Magistério
Superior, Classes Auxiliar A - nível I, Assistente A - nível I, Adjunto
A - nível I, distribuídas entre os cursos do campus Binacional do
Oiapoque, conforme Anexo I deste Edital.

1.1.1 Haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência
física de, no mínimo 5% e de, no máximo, 20% das vagas, por
áreas/especialidades/campus, desde que estejam previstas cinco ou
mais vagas. No caso de um determinado cargo prever menos de cinco
vagas, no eventual surgimento de uma quinta vaga, esta será re-
servada ao portador de deficiência física.

1.1.2 Haverá reserva de vagas aos candidatos negros, de 20%
por áreas/especialidades/campus, desde que estejam previstas três ou
mais vagas. No caso de um determinado cargo prever menos de três
vagas, no eventual surgimento de uma terceira vaga, esta será re-
servada a candidatos negros.

1.2 O Concurso será executado pelo Departamento de Pro-
cessos Seletivos e Concursos (DEPSEC), em conjunto com a Co-
missão de Operacionalização de Processo Seletivos (COPS), desig-
nada especialmente para tal fim.

1.3 O candidato aprovado no concurso para docente na Uni-
versidade Federal do Amapá (UNIFAP) deverá atender às áreas de
ensino, pesquisa e extensão nos cursos de graduação e pós-graduação
conforme as incumbências previstas na Lei n° 12.772/2012, Portaria
MEC n. 475/87 e nas demais normas e legislação em vigor, a exem-
plo da Resolução do Conselho Universitário da UNIFAP que trata do
assunto.

1.3.1 Os candidatos classificados no presente Edital, que
venham a ser empossados, só poderão pedir redistribuição ou re-
moção após o cumprimento de Período Probatório, considerando sua
aprovação mediante validação de seu Plano de Trabalho, e respei-
tando o interesse da Administração Pública, nos termos da Lei.

1.3.2 Os candidatos classificados no presente Edital, que
venham a ser empossados, só poderão pedir mudança de regime de
trabalho após o cumprimento de Período Probatório, respeitando as
regras constantes em resolução interna que trata da matéria.

1.4 A seleção dos candidatos será realizada por Bancas Exa-
minadoras sugeridas pelos Colegiados de Cursos, nomeadas pelo Rei-
tor, e correspondente às áreas de conhecimento relacionadas no pre-
sente Edital (Anexo I), mediante prova escrita, de caráter eliminatório
e classificatório; prova didática, de caráter eliminatório e classifi-
catório, e prova de títulos, de caráter classificatório.

1.5 As provas e demais atos relativos ao presente concurso
serão realizados no Campus Oiapoque-Binacional, localizado na BR
156, Km 01, nº 3051, Bairro Universidade, CEP 68.980-000, Oia-
poque-AP, sempre no horário local de Macapá.

1.6 Este Edital será publicado no Diário Oficial da União e
no endereço eletrônico www.unifap.br/depsec. Integram o presente
Edital, os Anexos: Quadro de Vagas por áreas de conhecimento (Ane-
xo I), Temas das Provas e Bibliografias sugeridas por área de co-
nhecimento (Anexo II), Quadro de Atribuição de Pontos para Ava-
liação da Prova Escrita (Anexo III), Quadro de Atribuição de Pontos
para Avaliação da Prova Didática (Anexo IV), Quadro de Atribuições
de Pontos para Avaliação de Títulos (Anexo V) e Formulário de
Recurso Administrativo (Anexo VI).

1.7 A remuneração bruta para o cargo de Professor Efetivo
será composta do Vencimento Básico, acrescido da Retribuição por
Titulação (R.T), conforme segue:
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Tabela1 - Remuneração Inicial para professores em Regime de Tra-
balho 40 horas com DE

Classe - Nível
Ti t u l a ç ã o

Vencimento Básico
(VB)

Retribuição por
Titulação (RT)

Remuneração
VB + RT

Auxiliar A - nível I
Com Especialização

4.014,00 616,83 4.630,83

Assistente A - nível I
Com Mestrado

4.014,00 1.931,98 5.945,98

Adjunto A - nível I
Com Doutorado

4.014,00 4.625,50 8.639,50

Tabela 2 - Remuneração Inicial para professores em Regime de Tra-
balho 40 horas

Classe - Nível
Ti t u l a ç ã o

Vencimento Básico
(VB)

Retribuição por
Titulação (RT)

Remuneração
VB + RT

Auxiliar - A nível I
Com Especialização

2.814,01 370,72 3.184,73

Assistente A - nível I
Com Mestrado

2.814,01 985,69 3.799,70

Adjunto A - nível I
Com Doutorado

2.814,01 2.329,40 5.143,41

Tabela 3 - Remuneração Inicial para professores em Regime de Tra-
balho 20 horas

Classe - Nível
Ti t u l a ç ã o

Vencimento Básico
(VB)

Retribuição por
Titulação (RT)

Remuneração
VB + RT

Auxiliar A - nível I
Com Especialização

2.018,77 155,08 2.173,85

Assistente A - nível I
Com Mestrado

2.018,77 480,01 2.498,78

Adjunto A - nível I
Com Doutorado

2.018,77 964,82 2.983,59

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 Poderão inscrever-se candidatos para os Cargos de Pro-

fessor da Carreira do Magistério Superior, que atendam aos requisitos
do Anexo I deste Edital.

2.2 Somente serão admitidos diplomas de graduação ex-
pedidos por universidades estrangeiras, se devidamente revalidados
por universidades públicas brasileiras, nos termos do § 2º, do art. 48,
da Lei nº 9.394, de 1996, e na Resolução CNE/CES nº 1, de 28 de
janeiro de 2002, e na Resolução CNE/CES nº 8, de 4 de outubro de
2007, publicada no DOU de 5/10/2007, Seção 1, p. 49-50. Somente
serão admitidos diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação
stricto sensu (mestrado e/ou doutorado) obtidos de instituições de
ensino superior estrangeiras, se devidamente reconhecidos e regis-
trados por universidades brasileiras, que possuam cursos de pós-
graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento
e em nível equivalente ou superior ou em área afim, nos termos do §
3º, do art. 48, da Lei nº 9.394, de 1996; art. 4º da Resolução
CNE/CES nº 1, de 3 de abril de 2001, e art. 7º da Resolução
CNE/CES nº 3, de 1º de fevereiro de 2011.

2.3 Os candidatos deverão atender aos requisitos específicos
de vagas dispostos no Anexo I.

2.4 A inscrição do candidato implicará em conhecimento e
aceitação das normas contidas neste Edital, seus Anexos, na legis-
lação aplicável e nos comunicados a serem publicados no endereço
eletrônico www.unifap.br/depsec, das quais não poderá alegar des-
conhecimento.

2.5 As inscrições para o Concurso deverão ser realizadas via
Internet, no endereço eletrônico www.unifap.br/depsec, a partir das
09h30min do dia 21 de maio de 2015 até às 23h59min do dia 31 de
maio de 2015, observando o horário local de Macapá.

2.6 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá cer-
tificar-se de que preencheu todos os requisitos exigidos neste Edital,
sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejuízo advindo de
sua inobservância.

2.7 O candidato deverá preencher o formulário de solicitação
de inscrição, disponível no endereço eletrônico www.unifap.br/dep-
sec, seguindo suas orientações.

2.8 Para efetuar a inscrição é necessário o número de Ca-
dastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

2.9 Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato
indicará obrigatoriamente uma única vaga para a qual concorrerá.

2.9.1 Durante o período de inscrições será permitido ao can-
didato cancelar sua inscrição através do acompanhamento eletrônico,
e cadastrar-se novamente, antes do encerramento do prazo de ins-
crições, selecionando outro cargo e/ou corrigindo dados cadastrais.

2.9.2 Caso o candidato tenha realizado o pagamento da taxa
de inscrição ou tenha sido isento do pagamento da taxa antes do
cancelamento, esta isenção e/ou pagamento não serão considerados
para a confirmação da nova inscrição, devendo o candidato gerar o
boleto bancário correspondente à nova inscrição e pagar conforme
prazo estabelecido no subitem 2.11.

2.10 O valor da taxa de inscrição para este concurso público
será de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

2.11 Para realizar o pagamento, o candidato deverá, após ter
preenchido o formulário de solicitação de inscrição online, gerar e
imprimir o boleto bancário e pagá-lo até o dia 01 de junho de
2015.

2.11.1 A UNIFAP não envia boleto bancário para o email do
candidato.

2.12 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato de-
verá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição somente
após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidas
para o Concurso.

2.13 A Inscrição será considerada válida após a confirmação
do pagamento do boleto pelas agências bancárias responsáveis pelo
recolhimento. A relação de candidatos inscritos será divulgada no
endereço eletrônico www.unifap.br/depsec, a partir do dia 05 de ju-
nho de 2015.

2.14 O pagamento da taxa de inscrição efetuado após o
vencimento não validará a referida inscrição.

2.15 Não serão aceitos como forma de pagamento da taxa de
inscrição, comprovantes de entrega de envelope através de terminais
de autoatendimento, comprovantes de agendamento de pagamento,
cheques não compensados ou boletos que não forma gerados con-
forme subitem 2.11.

2.16 O recolhimento da taxa, sem o preenchimento do for-
mulário, não servirá de confirmação à inscrição do candidato no
concurso.

2.17 Não serão aceitas as solicitações de inscrição, bem
como os pedidos de isenção, que não atenderem ao estabelecido neste
Edital.

2.18 O candidato será responsável por todas as informações
prestadas no formulário de inscrição, bem como, por qualquer erro ou
omissão existente neste, dispondo a UNIFAP do direito de excluir do
concurso público aquele que não preencher o formulário de forma
completa e correta.

2.19 Após a efetivação do pagamento não haverá devolução
da importância paga, salvo em caso de cancelamento do concurso por
parte da Administração Pública.

2.20 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova
ou nomeação do candidato, caso seja verificada falsidade de de-
clarações ou irregularidades nos documentos ou exames ou não pre-
enchimento dos requisitos exigidos (Anexo I).

2.21 A UNIFAP não se responsabilizará por solicitação de
inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos compu-
tadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de co-
municação ou quaisquer outros fatores que prejudiquem a transfe-
rência dos dados.

2.22 O candidato deverá realizar inscrição para apenas um
dos cargos previstos neste Edital.

2.23 Não será permitida a transferência do valor pago como
taxa de inscrição para terceiros, para outros concursos ou para outras
áreas.

2.24 O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de
atendimento especial para realização da prova, deverá indicar na
solicitação da inscrição as condições que necessita para a sua rea-
lização, conforme previsto no artigo 40, § 1° e 2°, do Decreto n°.
3.298/1999.

2.25 A candidata que tiver necessidade de amamentar du-
rante a realização das provas deve solicitar atendimento especial para
tal fim, bem como deverá levar um acompanhante que ficará em sala
reservada e será responsável pela guarda da criança.

2.25.1 A candidata que não levar o acompanhante no dia de
realização da prova não poderá permanecer com a criança no local de
realização da mesma.

2.25.2 A UNIFAP não disponibilizará acompanhantes para a
guarda de crianças.

2.25.3 Não haverá compensação do tempo de amamentação
na duração da prova.

2.26 As condições especiais solicitadas serão atendidas pelos
critérios de viabilidade e de razoabilidade.

2.27 A UNIFAP poderá, a seu critério e interesse, reabrir
inscrições para os cargos previstos neste Edital para os quais os
candidatos inscritos não logrem aprovação, através de edital a ser
publicado no endereço eletrônico www.unifap.br/depsec.

2.28 Não serão atendidas solicitações de alteração de dados
cadastrais através de email, devendo o candidato proceder conforme
descrito nos subitens 2.9.1 e 2.9.2.

3. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1 O candidato pleiteante à isenção da taxa de inscrição

deverá solicitá-la por meio do formulário eletrônico, disponível no
endereço www.unifap.br/depsec, a partir das 09h30min do dia 21 de
maio de 2015 às 23h59min do dia 23 de maio de 2015.

3.2 A seleção dos candidatos para a isenção da taxa de
inscrição será de acordo com o Decreto n.º 6.593, de 02.10.2008,
declarando que é membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto n.º 6.135, de 26.06.2007, indicando no ato da inscrição, o seu
Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

3.3 A UNIFAP, por meio do Número de identificação Social
(NIS), procederá à consulta no órgão competente, podendo o can-
didato ter seu pedido deferido ou indeferido, de acordo com o art. 2ª
do Decreto nº 6.593/2008.

3.4 Os dados informados no ato da inscrição deverão estar
em conformidade com os dados utilizados no CadÚnico, caso con-
trário, ocorrerá inconsistência e indeferimento da solicitação.

3.5 As informações prestadas são de inteira responsabilidade
do candidato.

3.6 A listagem dos candidatos cujo pedido de isenção da taxa
foi deferido será publicada no endereço eletrônico www.uni-
fap.br/depsec, a partir do dia 27 de maio de 2015.

3.7 Aqueles candidatos que não obtiverem deferimento de
sua solicitação de isenção da taxa de inscrição poderão validar sua
inscrição com o pagamento da taxa de inscrição.

4. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CAR-
GO

4.1 Serão exigidos antes da assinatura do ato de provimento
de cargo:

4.1.1 Ter sido aprovado e classificado no Concurso Públi-
co;

4.1.2 Ter nacionalidade brasileira, ou ser naturalizado na
forma da lei, ou ainda, se de outra nacionalidade, apresentar do-
cumentos que comprovem a permanência regular e definitiva no país
nos termos da legislação em vigor;

4.1.3 Ter idade mínima de 18 anos completos, na data da
posse;

4.1.4 Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais,
exceto para estrangeiros;

4.1.5 Comprovar estar quite com o serviço militar, quando
do sexo masculino, exceto para estrangeiros;

4.1.6 Os candidatos estrangeiros deverão apresentar Profi-
ciência em Língua Portuguesa por meio da certificação CELPE-
Bras.

4.1.7 Ter aptidão física e mental para o exercício das atri-
buições do cargo, comprovadas por junta médica;

4.1.8 Possuir a titulação exigida na área de atuação, con-
forme indicado neste Edital (Anexo I);

4.1.9 Apresentar o Registro do Conselho de Classe para a
área de atuação, conforme indicado neste Edital (Anexo I);

4.1.10 Apresentar outros documentos que se fizerem ne-
cessários à época da posse;

4.1.11 Não acumular cargo, emprego e funções públicas,
exceto aqueles permitidos na lei, assegurada a hipótese de opção
dentro do prazo para a posse, conforme determinado no parágrafo 1º
do art. 13 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97;

4.1.12 Não receber proventos de aposentadoria que carac-
terize acumulação ilícita de cargos na forma do art. 37, inciso XVI,
da Constituição Federal de 1988.

4.1.13 Não ter sofrido, no exercício de função pública, pe-
nalidade incompatível com a investidura em cargo público.

4.2 Por ocasião da nomeação, o candidato convocado deverá
comprovar, sob pena de anulação da inscrição e de todos os atos dela
decorrentes, que satisfaz aos requisitos enumerados no subitem 4.1.

5. DA BANCA EXAMINADORA
5.1. A Banca Examinadora será composta por três membros

titulares e três suplentes, todos vinculados à área de conhecimento ou
áreas afins, de que é objeto o concurso, sugeridos pelos respectivos
Colegiados de Cursos preferencialmente, entre docentes de institui-
ções oficiais de ensino superior, e que não possuam parentescos,
relações de orientação (seja no âmbito científico, Trabalho de Con-
clusão de Curso de Graduação ou Especialização, dissertação de mes-
trado ou tese de doutorado), ou publicações conjuntas com os can-
didatos.

5.2 Os membros da Banca Examinadora serão nomeados por
portaria do Reitor.

5.3 Os membros suplentes substituirão os titulares em suas
impossibilidades ou impedimentos.

5.4 A presidência da Banca Examinadora será exercida pelo
membro com maior titulação. Caso mais de um membro tenha a
mesma titulação, presidirá a Banca aquele com maior tempo total de
serviço na Universidade Federal do Amapá. Persistindo ainda o em-
pate, presidirá a Banca o membro mais idoso.

6. DA RESERVA DE VAGAS AOS CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA

6.1. De acordo com o inciso VIII do Art. 37 da Constituição
Federal, com o parágrafo 2º do Art. 5º da Lei nº 8.112/90 e com o
Decreto nº 3.298/99, fica assegurada a reserva de vagas aos can-
didatos com deficiência em 5% (cinco por cento) do número de
vagas, por área/especialidade/campus, oferecidas neste Edital, ele-
vando-se, quando resultar em número fracionado, até o primeiro nú-
mero inteiro subsequente, desde que não ultrapasse a 20% das vagas
a serem preenchidas.

6.1.1. Mesmo não havendo reserva de vagas para provimento
imediato em virtude do quantitativo oferecido, das vagas que vierem
a surgir durante o prazo de validade do processo seletivo, ficará
assegurada a reserva de 5% aos candidatos com deficiência devi-
damente comprovada, conforme subitem 6.1.

6.2. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas,
que vierem a surgir, para pessoas com deficiência, deverá indicar a
situação de deficiência no Requerimento de Inscrição. Sendo apro-
vado no processo seletivo, o candidato será convocado por Edital para
submeter-se à Perícia Médica, que terá decisão final sobre a sua
qualificação e condição, como deficiente ou não, e sobre o grau de
deficiência, com a finalidade de verificar se a deficiência da qual é
portador é compatível com as atribuições do cargo pelo qual optou.

6.3. Os candidatos convocados, na forma do subitem an-
terior, deverão comparecer à Perícia Médica munidos de documento
de identificação e laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível
de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável
causa da deficiência.

6.4. Os candidatos que se declararem deficientes e convo-
cados para comparecerem à Perícia Médica e não o fizerem, perderão
o direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições.

6.5. O candidato habilitado, cuja deficiência seja declarada
pela Perícia Médica como incompatível com o exercício do cargo,
será automaticamente excluído do certame.

6.6. O candidato habilitado, cuja deficiência não for com-
provada pela Perícia Médica, concorrerá somente pela classificação
geral.

6.7. As pessoas com deficiência participarão das provas do
processo seletivo em igualdade de condições com os demais can-
didatos.

6.8. Os candidatos que optaram em concorrer às vagas re-
servadas aos candidatos com deficiência, se habilitados no processo
seletivo, concorrerão também na Ampla Concorrência.

6.10. Consideram-se candidatos com deficiência as pessoas
que se enquadrarem nas categorias discriminadas no Art. 4º do De-
creto 3.298/99.

6.11. As vagas reservadas para candidatos com deficiência
que vierem a surgir, se não providas por falta de candidatos, por
reprovação ou por julgamento da Perícia Médica, serão preenchidas
pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação.
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6.12. Após a investidura do candidato, a deficiência indicada
para concorrer a este processo seletivo, não poderá ser arguida para
justificar a concessão de aposentadoria.

6.13. O candidato portador de deficiência poderá solicitar
atendimento especial para a realização conforme subitem 2.24 deste
Edital.

7. DA RESERVA DE VAGAS AOS CANDIDATOS NE-
GROS

7.1. De acordo com a Lei nº 12.990/2014, fica assegurada a
reserva de vagas aos candidatos negros em 20% (vinte por cento) do
número total de vagas de cada área/especialidade/campus, oferecida
neste Edital. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de
vagas reservadas, esse será elevado para o primeiro número inteiro
subsequente, quando resultar em número fracionado igual ou maior
que 0,5, ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior,
quando resultar em número fracionado menor que 0,5.

7.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas
aos negros deverá, no ato da inscrição, assinalar esta opção e, caso
seja convocado, juntar documentação comprobatória de que é preto
ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

7.2.1 As informações prestadas no momento da inscrição são
de inteira responsabilidade do candidato. Na hipótese de constatação
de declaração falsa, o candidato será eliminado do processo seletivo e
caso tenha sido convocado, ficará sujeito à anulação da sua admissão
ao cargo público após procedimento administrativo em que lhe sejam
assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.

7.2.2 A opção para concorrer às vagas reservadas aos negros
estará disponível também nas áreas/especialidades/campus em que
não há a reserva de vagas para provimento imediato. Neste caso, a
opção do candidato será considerada se houver surgimento de vagas
durante o prazo de validade do concurso.

7.3 Os candidatos que optaram por concorrer às vagas re-
servadas a candidatos negros, se habilitados no processo seletivo,
concorrerão também na Ampla Concorrência.

7.4 As vagas reservadas para candidatos negros, se não pro-
vidas por falta de candidatos ou por reprovação serão preenchidas
pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação.

8. DO PERÍODO DAS PROVAS
8.1 Os cronogramas de aplicação das provas escrita, didática

e de títulos serão publicados no site do www.unifap.br/depsec
8.1.1 O cronograma da aplicação da prova escrita, bem como

do sorteio do tema da prova escrita será publicado até o dia
10/06/2015.

8.1.1.1 O período provável para a realização da prova escrita
será de 14/06/2015 a 16/06/2015.

8.1.2 O cronograma de aplicação da prova didática será pu-
blicado até o dia 17/06/2015.

8.1.3 O cronograma da entrega de títulos será publicado até
o dia 22/06/2015.

8.2 A realização das provas poderá ser estendida por mais
dias e o cronograma ajustado em datas diferentes das acima referidas,
conforme necessidade ou número de candidatos inscritos para cada
vaga ou conforme número de aprovados para a prova didática.

8.3 As provas escrita, didática e de título serão realizadas no
município de Oiapoque-AP.

8.3.1 As informações sobre os locais de realização das etapas
do Processo Seletivo serão divulgadas no endereço eletrônico
www.unifap.br/depsec, com no mínimo 24 horas de antecedência.

8.4 As datas de divulgação dos cronogramas poderão ser
alteradas em virtude da quantidade de inscritos ou pela conveniência
administrativa da Universidade sendo sempre divulgado no endereço
eletrônico www.unifap.br/depsec.

8.5 O acompanhamento de editais, avisos e comunicados
referentes ao Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do
candidato.

9. DAS PROVAS
9.1 O Concurso Público constará das seguintes provas;
9.1.1 Prova Escrita (eliminatória e classificatória);
9.1.2 Prova Didática (eliminatória e classificatória);
9.1.3 Prova de Títulos ( classificatória);
9.2 A lista de temas, acompanhada de sugestão bibliográfica,

para a realização das provas consta no Anexo II deste Edital.
9.3 Em hipótese alguma haverá segunda chamada para as

provas e o não cumprimento das regras previstas neste Edital im-
plicará em eliminação do candidato.

9.4 De todas as provas do concurso será lavrada a ata pela
Banca Examinadora, que deverá mencionar as ocorrências relevantes
durante sua realização, para fins de registro e comprovação.

9.5 Os candidatos deverão comparecer aos locais designados
para as provas munidos de documento de identidade original, atua-
lizado, com foto que bem o identifique.

9.5.1 Serão considerados documentos de identidade: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bom-
beiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro;
certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público;
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de
habilitação com foto (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da
Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997).

9.5.2 Não serão aceitos como documentos de identidade:
certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista que
não atendam o artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de
1997, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de iden-
tidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danifica-
dos.

9.5.3 Não será aceita cópia de documento de identidade,
ainda que autenticada, nem protocolo de quaisquer tipos de docu-
mentos.

9.5.4 Por ocasião da realização das provas, o candidato que
não apresentar documento de identidade original na forma definida no
subitem 9.5.1 deste Edital, não poderá fazer as provas e será au-
tomaticamente eliminado do Concurso Público.

9.5.5 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar,
no dia de realização das provas, documento de identidade original,
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado do-
cumento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, ex-
pedido no máximo de 30 (trinta) dias para a realização da prova,
ocasião em que será submetido à identificação especial, compre-
endendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em
formulário próprio.

9.5.5.1 A identificação especial será exigida, também, ao
candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas
à fisionomia ou à assinatura do portador.

10. DA PROVA ESCRITA
10.1 A prova escrita será realizada imediatamente após o

sorteio do tema, terá a duração de 03h (três horas) e constará de
elaboração de texto sobre o tema sorteado constante no Anexo II, em
horário e local a ser publicado no site www.unifap.br/depsec.

10.1.1 Nas áreas em que houver um número de candidatos
que imponha a divisão dos mesmos em mais de uma sala para a
realização da prova escrita, o sorteio do tema será realizado em
apenas uma das salas, com a participação de três (03) voluntários de
cada uma das salas.

10.2 O não comparecimento do candidato no horário e local
estabelecidos para o sorteio do tema da prova escrita implicará na sua
eliminação.

10.3 O candidato não poderá utilizar material de consulta de
nenhuma espécie.

10.4 Os textos deverão ser escritos com caneta esferográfica
de cor azul ou preta. Não serão aceitos textos escritos a lápis/gra-
fite.

10.5 Os rascunhos, quando houver, serão retidos pelos fis-
cais, mas não computados para efeito de análise e atribuição de
nota.

10.6 A prova escrita consistirá de, no mínimo 03 e no má-
ximo 10 páginas, versando o conteúdo do tema. Caso o candidato não
respeite os limites estipulados neste subitem será eliminado.

10.7 A avaliação da prova escrita será feita de acordo com
critérios estabelecidos no anexo III.

10.7.1 Na avaliação da prova escrita, cada um dos exa-
minadores, individualmente, atribuirá ao candidato uma nota na es-
cala de 0 (zero) a 10 (dez). A nota final será a média aritmética das
notas atribuídas ao candidato. Será eliminado o candidato que obtiver
média inferior a 7,0 (sete) pontos.

11. DA PROVA DIDÁTICA
11.1 A prova didática tem como objetivo avaliar a capa-

cidade de planejamento de aula, de transposição didática de con-
teúdos e saberes, de comunicação e síntese do candidato, bem como
seu conhecimento do conteúdo referente ao tema sorteado.

11.1.2 A prova didática consistirá de uma aula proferida para
o nível de graduação, no tempo mínimo de 40 (quarenta) e máximo
50 (cinquenta) minutos, versando o conteúdo do tema (conforme
Anexo II deste Edital) sorteado com pelo menos 24h (vinte e quatro
horas) de antecedência de sua realização, em horário e local a ser
publicado no site www.unifap.br/depsec. Caso o candidato não res-
peite os limites de tempo estipulados neste subitem será eliminado.

11.1.3 Poderão ser utilizados quaisquer recursos didáticos
compatíveis, cabendo ao candidato providenciar, por seus próprios
meios, a obtenção, instalação e utilização do equipamento neces-
sário.

11.1.4 O candidato, no momento imediato antes do início de
sua aula, deverá apresentar Plano de Aula, em 3 (três) vias, que serão
entregues à Banca Examinadora. Caso o candidato não entregue o
Plano de Aula em 3 vias, imediatamente antes do início de sua aula,
estará eliminado.

11.2 Para o sorteio do tema da prova didática será des-
considerado aquele já sorteado para a prova escrita.

11.2.1 Para cada área/dia/turno da prova didática, será sor-
teado, em sessão pública, um número de 1 a 10, pelo menos 24 horas
antes da realização da prova didática. O tema para cada área/dia/turno
será o correspondente ao número sorteado, de acordo com a relação
de temas da respectiva área, conforme anexo II.

11.2.1.1 Nas áreas com mais de 5 candidatos aprovados para
a prova didática, estes serão divididos em grupos de acordo com a
ordem de inscrição. A relação de grupos será publicada no site do
DEPSEC.

11.3 Todos os candidatos deverão estar presentes e assinar a
lista de presença na hora marcada para o início da prova didática,
sendo considerado desistente o que estiver ausente.

11.4 Os candidatos habilitados à prova didática ficarão con-
finados em uma sala própria, aguardando o seu horário de prova de
acordo com a ordem de apresentação sorteada pela Banca Exami-
nadora.

11.4.1 O candidato deverá ficar isolado, sem consulta de
material bibliográfico ou equipamentos eletrônicos, durante as apre-
sentações que antecederem a sua própria apresentação.

11.5 A prova didática será realizada em sessão pública e será
gravada para fins de registro. No início da aula, o candidato lerá a
declaração informando o horário do início da aula e, ao final, o
horário do término da mesma.

11.6 É vedado aos demais candidatos de uma mesma área
assistirem à prova de outro candidato concorrente.

11.7 Na avaliação da prova didática, cada membro da Banca
Examinadora atribuirá ao candidato uma nota de zero à dez, conforme
anexo IV.

11.8 A nota final da prova didática será a média aritmética
das notas atribuídas ao candidato, calculada até a segunda casa de-
cimal, sem arredondamento.

11.9 Será eliminado o candidato que obtiver média inferior a
7,0 (sete) pontos inteiros.

11.10 O Resultado da prova didática será publicado dentro
de, no máximo, 24h (vinte e quatro horas) após a realização da
mesma. Nas áreas com mais de um grupo, conforme 11.2.1.1, o
resultado será divulgado em até 24 horas após a apresentação do
último grupo.

12. DA PROVA DE TÍTULOS
12.1. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, constará

do exame dos títulos apresentados pelos candidatos classificados nas
provas escrita e didática e será realizada em sessão não pública.

12.2 Os candidatos classificados nas provas escrita e didática
deverão apresentar, após a divulgação dos resultados da prova di-
dática, em local a ser publicado pela Comissão, a documentação para
a qual está prevista a pontuação da prova de títulos, organizada
conforme o Anexo V deste Edital, em três vias, acompanhadas dos
originais a fim de certificação pelo servidor responsável pelo re-
cebimento.

12.2.1 O candidato deverá apresentar as três vias encader-
nadas, com os documentos na ordem dos itens do Anexo V deste
Edital, acompanhadas do formulário constante no Anexo V deste
Edital, pré-preenchido pelo próprio candidato, bem como do currículo
atualizado na plataforma Lattes, disponível em www.cnpq.br. Todos
os documentos devem estar encadernados e paginados pelo próprio
candidato, na seguinte ordem: formulário do Anexo V pré-preenchido
pelo candidato, currículo na plataforma Lattes e documentos com-
probatórios da titulação/atividades do candidato conforme ordem do
Anexo V.

12.3 Além das três vias, necessariamente deverão ser apre-
sentados os originais dos documentos. Não serão aceitas cópias au-
tenticadas por nenhum meio, especialmente quanto à identificação
pessoal e titulação do candidato.

12.3.1 Dentre os documentos, os candidatos deverão apre-
sentar, necessariamente:

12.3.1.1Cédula de Identidade.
12.3.1.2 Diploma da Graduação.
12.3.1.3 Título(s) de Pós-Graduação, acompanhado(s) do(s)

respectivo(s) histórico(s) escolar(es).
12.3.1.4 Na hipótese de o candidato ainda não possuir Do-

cumento Comprobatório da pós-graduação stricto sensu, poderá apre-
sentar cópia da Deliberação de Homologação/Ata de Defesa assinada
pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação stricto sensu cur-
sado, juntamente com o histórico, acompanhados dos documentos
originais, com data de emissão não superior a seis meses da data da
inscrição no concurso.

12.3.1.5. Na hipótese de o candidato ainda não possuir Do-
cumento Comprobatório da pós-graduação lato sensu, poderá apre-
sentar declaração, emitida pela instituição onde cursou a pós-gra-
duação, juntamente com o histórico, acompanhados dos documentos
originais, com data de emissão não superior a seis meses da data da
inscrição no concurso.

12.4 Admitir-se-ão como documentos para Prova de Títulos,
os constantes no anexo V, referentes à área de conhecimento do
Concurso, conforme Anexo I.

12.5 A documentação comprobatória da prova de títulos de-
verá ser organizada de acordo com a sequência dos itens descritos no
Anexo V, sob pena de não ser aceita pela Comissão Organizadora do
Concurso.

12.6 Para atribuir a pontuação referente ao julgamento de
títulos e trabalhos, os examinadores deverão utilizar os critérios con-
tidos no Anexo V deste Edital.

12.7 No julgamento de títulos, só serão considerados aqueles
vinculados à área de conhecimento de que é objeto o Concurso e
conforme os critérios estabelecidos no Anexo V deste Edital.

12.8 No que se refere à titulação será computada na pon-
tuação apenas a de maior titulação, uma única vez.

12.9 Excetuando-se a titulação de doutorado, mestrado e
especialização, só serão considerados para pontuação da prova de
títulos aqueles documentos vinculados à área de conhecimento de que
é objeto o concurso e dos últimos cinco anos que antecederem a
convocação para a prova de títulos.

12.10 Após o exame dos títulos do candidato, a banca exa-
minadora atribuir-lhe-á uma nota, na escala de 0 (zero) a 10 (dez),
datando e assinando o formulário respectivo.

12.11 A nota final da prova de títulos será a média aritmética
das notas atribuídas ao candidato, calculada até a segunda casa de-
cimal, sem arredondamento.

12.12 Concluída a avaliação das Provas de Títulos, será
disponibilizado o resultado obtido por cada candidato no endereço
eletrônico www.unifap.br/depsec, no máximo 24h (vinte e quatro ho-
ras) após a realização da mesma.

12.13 O candidato que não apresentar a documentação que
comprove a titulação de acordo com o Anexo I do Edital, deverá
providenciá-la até a data de convocação para a apresentação de do-
cumentos, sob pena de não ser empossado.

13. DO RESULTADO FINAL
13.1 A classificação final do concurso é resultante da so-

matória da prova escrita e didática, acrescentada da pontuação obtida
na prova de títulos.

13.2 Os candidatos serão classificados de acordo com a pon-
tuação final, em ordem decrescente, aplicados os critérios de de-
sempate estabelecidos no item 14.1, e em conformidade com o Anexo
I deste edital.

13.3 Em caso de igualdade de pontuação no resultado final
serão observados os critérios de desempate.
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14. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
14.1 Em caso de empate terá preferência o candidato:
a) mais idoso, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei

10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso);
b) com maior média na prova didática;
c) com maior pontuação na prova de títulos;
d) com maior tempo de Magistério em Instituição de Ensino

Superior (pública ou privada);
e) o mais idoso, com menos de 60 anos de idade.
15. DOS RECURSOS
15.1. Serão aceitos recursos administrativos, sem efeito sus-

pensivo, de todas as fases do concurso, sempre no prazo de 02 (dois)
dias úteis após a divulgação do resultado da respectiva etapa.

15.2 O recurso será julgado no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, contados após o término do prazo para recorrer.

15.3 O recurso deverá ser protocolado no horário de
08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, dirigido à
Presidência da Comissão do Concurso Público, no Protocolo do Cam-
pus Oiapoque-Binacional, localizado na BR 156, Km 01, nº 3051,
Bairro Universidade, CEP 68.980-000, Oiapoque-AP.

15.4 Após análise, as respostas aos recursos ficarão dis-
poníveis individualmente aos candidatos recorrentes pelo prazo de 15
(quinze) dias úteis a contar do término do prazo do julgamento
(subitem 13.1).

15.5 Não será aceito recurso enviado por fax ou por e-mail,
assim como recurso interposto por procurador, manuscrito ou sem
fundamentação.

15.6 Não será conhecido o recurso extemporâneo, incon-
sistente, que não atenda às exigências e especificações estabelecidas
neste Edital ou em outros editais que vierem a ser publicados.

15.7 Em hipótese alguma será conhecido pedido de revisão
de recurso.

16. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
16.1 O Edital de Homologação do resultado final do Con-

curso Público contemplará a relação dos candidatos aprovados no
certame, relacionados em ordem decrescente de pontuação, de acordo
com o disposto no Anexo III do Decreto n. 6.944, de 21 de agosto de
2009.

16.2 O Edital de Homologação será publicado no Diário
Oficial da União e no endereço eletrônico www.unifap.br/depsec.

16.3 Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que trata o Anexo III do Decreto n. 6.944, de 21 de
agosto de 2009, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão
automaticamente reprovados no concurso público, nos termos do ar-
tigo 16, parágrafo 1º, do Decreto n. 6.944, de 21 de agosto de
2009.

16.4 Nenhum dos candidatos empatados na última classi-
ficação de aprovados serão considerados reprovados, nos termos do
artigo 16, parágrafo 3º, do Decreto n. 6.944, de 21 de agosto de
2009.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 A inscrição implicará no compromisso tácito, por parte

do candidato, em aceitar as condições estabelecidas neste Edital e
Anexos, bem como as disposições específicas pertinentes inseridas no
Estatuto e no Regimento Geral da Universidade Federal do Amapá -
UNIFAP, as quais passam a integrar este Edital como se nele es-

tivessem escritas, não podendo alegar, sob qualquer pretexto, o des-
conhecimento destas disposições, para qualquer fim.

17.1.1 Os anexos deste edital, bem como demais avisos e
retificações serão publicados no site www.unifap.br/depsec, sendo de
exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento dessas
publicações.

17.2 Além dos instrumentos normativos mencionados no su-
bitem anterior, os candidatos obrigam-se a acatar outras instruções,
comunicados e normas complementares operacionais baixadas pela
Comissão Organizadora do Concurso Público, as quais serão divul-
gadas no endereço eletrônico www.unifap.br/depsec.

17.3 Anular-se-ão, sumariamente, sem prejuízo de eventuais
sanções de caráter penal, a inscrição e todos os atos dela decorrentes,
se comprovada falsidade ou inexatidão da prova documental apre-
sentada pelo candidato e, ainda, se instado a fazê-lo, ele não com-
provar a exatidão de suas declarações.

17.4 Será excluído do concurso público o candidato que:
17.4.1 Faltar a qualquer prova.
17.4.2 Apresentar comportamento considerado incorreto ou

incompatível com o bom andamento e com a lisura do concurso.
17.5 A admissão importa no compromisso do candidato ha-

bilitado de acatar as normas estabelecidas pela legislação em vigor,
pelo Departamento de Recursos Humanos da Universidade Federal do
Amapá - UNIFAP e pelo Plano de Trabalho do Departamento Aca-
dêmico em que for lotado.

17.6 A classificação no processo seletivo não assegura ao
candidato direito subjetivo ao ingresso no Serviço Público Federal,
mas apenas a expectativa de ser admitido, observada a ordem clas-
sificatória, ficando a admissão condicionada à observância das dis-
posições legais pertinentes e, sobretudo, ao predominante interesse da
Administração Pública.

17.7 As vagas mencionadas no presente Edital são para pro-
vimento de cargo conforme o prazo de validade do Concurso e ne-
cessidade da Administração Pública.

17.8 O prazo de validade do concurso será de 1 (um) ano,
prorrogável por mais 1 (um), contados a partir da publicação da
homologação de seu resultado no Diário Oficial da União.

17.9 Considerando o número de vagas a serem providas por
área de conhecimento, não haverá reservas de vagas para portadores
de deficiência na forma do Decreto nº. 3.298/99. A menos que estas
venham a surgir nos termos do subitem 1.1.5.

17.10 O prazo para impugnação do presente Edital é de 05
(cinco) dias úteis, contados de sua publicação.

17.11 Todos os documentos relativos ao presente concurso,
inclusive aqueles entregues pelos candidatos, constituem propriedade
do DEPSEC/UNIFAP, não sendo devolvidos, em nenhuma hipótese.

17.12 Os documentos relativos ao presente concurso ficarão
arquivados pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da publicação do
edital de homologação do resultado final. Após, serão incinerados.

17.13 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Or-
ganizadora do Concurso Público, ouvida a Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação (PROGRAD).

17.14 Ao final do concurso, não havendo candidatos apro-
vados, a UNIFAP, poderá aproveitar candidatos aprovados em con-
cursos públicos de outras IFES na mesma área ou áreas afins, desde
que exista compatibilidade de perfil e desde que o concurso em pauta
esteja dentro do prazo de validade deste concurso, de acordo com a
legislação vigente.

ELIANE SUPERTI

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo nº 23125.002669/2015-10; Espécie: Primeiro Termo de Con-
vênio de 2015 que entre si celebram a SECRETARIA DE ESTADO
DO MEIO AMBIENTE - SEMA CNPJ Nº 00394.577.0001/25 e a
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP)
- CNPJ Nº 34.868.257/0001-81. Objeto: Proporcionar aos alunos re-
gularmente matriculados nos cursos de Graduação da Universidade
Federal do Amapá - UNIFAP a concessão de estágios, pela con-
cedente, possibilitando ao estudante adquirir experiência e desen-
volver atividades práticas relacionadas ao seu curso, proporcionando-
lhe o aperfeiçoamento técnico, cultural e científico e no campo do
relacionamento humano. Vigência: (02 anos) 24/03/2015 a
24/03/2017. Data de assinatura: 24/03/2015. Assinam MARCELO
IVAN PANTOJA CREÃO - Secretário de Estado do Meio Ambiente
e ELIANE SUPERTI- Reitora

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DA GRANDE DOURADOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2015 - UASG 154502

Nº Processo: 23005002183201467.
PREGÃO SISPP Nº 85/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DA -GRANDE DOURADOS. CNPJ Contra-
tado: 71310023000140. Contratado : ARC LIVRARIA E IMPOR-
TADORA LTDA --EPP. Objeto: Fornecimento de material biblio-
gráfico, tratando-se de publicações importadas. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93 e subsidiárias. Vigência: 07/05/2015 a 06/05/2016. Valor
Total: R$20.000,00. Fonte: 112000000 - 2015NE800346. Data de
Assinatura: 07/05/2015.

(SICON - 14/05/2015) 154502-26350-2015NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2015 - UASG 154502

Nº Processo: 23005002183201467.
PREGÃO SISPP Nº 85/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DA -GRANDE DOURADOS. CNPJ Contra-
tado: 01864782000170. Contratado : LIVRARIA LITUDO LTDA -
ME -Objeto: Fornecimento de material bibliográfico, tratando-se de
publicações estrangeiras. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e subsi-
diárias. Vigência: 08/05/2015 a 07/05/2016. Valor Total:
R$180.000,00. Fonte: 112000000 - 2015NE800344. Data de Assi-
natura: 08/05/2015.

(SICON - 14/05/2015) 154502-26350-2015NE800001

Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal:
364, Cep: 79.825-900

Fone: (67) 3410-2352 e 3410-2358
E-mail: fca@ufgd.edu.br / pgz@ufgd.edu.br
Faculdade de Ciências Agrárias/FCA - Programa de Pós-

Graduação - Engenharia Agrícola
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal:

364, Cep: 79.825-900
Fone: (67) 3410-2352 e 3410-2358
E-mail: fca@ufgd.edu.br / pgea@ufgd.edu.br
Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais/FCBA - Pro-

grama de Pós-Graduação - Entomologia e Conservação da Biodi-
versidade

Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal:
364, Cep: 79.825-900

Fone: (67) 3410-2256 e 3410-2198
E-mail: fcba@ufgd.edu.br / entomologia@ufgd.edu.br
Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais/FCBA - Pro-

grama de Pós-Graduação - Biologia Geral/Bioprospecção
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal:

364, Cep: 79.825-900
Fone: (67) 3410-2256 e 3410-2205
E-mail: fcba@ufgd.edu.br / ppgbioprospec@ufgd.edu.br
Faculdade de Ciências Humanas/FCH - Programa de Pós-

Graduação - Sociologia
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal:

364, Cep: 79.825-900
Fone: (67) 3410-2265 e 3410-2270
E-mail: fch@ufgd.edu.br / mestradosociologia@ufgd.edu.br
Faculdade de Ciências Humanas/FCH - Programa de Pós-

Graduação - Geografia
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal:

364, Cep: 79.825-900
Fone: (67) 3410-2265 e 3410-2270
E-mail: fch@ufgd.edu.br / ppgg@ufgd.edu.br
Faculdade de Ciências Humanas/FCH - Programa de Pós-

Graduação - Antropologia
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal:

364, Cep: 79.825-900
Fone: (67) 3410-2265 e 3410-2270
E-mail: fch@ufgd.edu.br / ppgant@ufgd.edu.br
Faculdade de Ciências Humanas/FCH - Programa de Pós-

Graduação - História
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal:

364, Cep: 79.825-900
Fone: (67) 3410-2265 e 3410-2270
E-mail: fch@ufgd.edu.br / ppgant@ufgd.edu.br
Faculdade de Comunicação, Artes e Letras/FACALE - Pro-

grama de Pós-Graduação - Letras
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal:

364, Cep: 79.825-900
Fone: (67) 3410-2010 e 3410-2013
E-mail: facale@ufgd.edu.br / mestradoletras@ufgd.edu.br
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Econo-

mia/FACE - Programa de Pós-Graduação - Agronegócios
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal:

364, Cep: 79.825-900
Fone: (67) 3410-2040 e 3410-2063
E-mail: face@ufgd.edu.br / ppgagronegocios@ufgd.edu.br
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia/FACET - Pro-

grama de Pós-Graduação - Ciências e Tecnologia Ambiental
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal:

364, Cep: 79.825-900
Fone: (67) 3410-2079 e 3410-2073
E-mail: facet@ufgd.edu.br / pgctambiental@ufgd.edu.br
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia/FACET - Pro-

grama de Pós-Graduação - Química
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal:

364, Cep: 79.825-900
Fone: (67) 3410-2079 e 3410-2100
E-mail: facet@ufgd.edu.br / pgquimica@ufgd.edu.br
Faculdade de Educação/FAED - Programa de Pós-Graduação

- Educação
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal:

364, Cep: 79.825-900
Fone: (67) 3410-2114 e 3410-2120
E-mail: faed@ufgd.edu.br / spgfaed@ufgd.edu.br
3. DAS INSCRIÇÕES E PROCESSO SELETIVO:
3.1. A forma de inscrição e a realização do processo seletivo

serão estabelecidos e divulgados em calendário, por meio de Edital
complementar elaborado pelas Faculdades.

3.2. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, via SE-
DEX, ou, por intermédio de procurador regularmente constituído, de
acordo com o estabelecido no edital complementar.

4. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Os requisitos básicos para inscrição são:a) ser brasileiro,

nato ou naturalizado, ou estrangeiro com Visto Permanente ou Visto
Temporário de Trabalho;

b) apresentação de cópia do RG, CPF, Título Eleitoral e
Reservista (se for o caso) ou Passaporte (se estrangeiro);

c) apresentação de cópia do comprovante da titulação exigida
no edital;

d) apresentação do curriculum vitae, modelo CNPq, com os
respectivos comprovantes dos últimos três anos.

4.2 Os diplomas de graduação ou pós-graduação (mestrado e
doutorado) deverão estar devidamente registrados (se nacionais) ou
revalidados (se estrangeiros).

4.3 No caso de diplomas ainda em processo de registro serão
aceitos, para inscrição, documentos que comprovem a conclusão do
curso.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
E PESQUISA

EDITAL No- 7, DE 14 DE MAIO DE 2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE

O Pró-Reitor de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa, da
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Prof.
Dr. Cláudio Alves de Vasconcelos, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pelas Portarias n. 0449/RTR, de 22-9-2006 e
165/RTR, de 9-5-2007, do Magnífico Reitor da UFGD, comunica a
todos os interessados que estarão abertas no período de 20 de maio a
15 de junho de 2015, as inscrições para o processo seletivo sim-
plificado visando à contratação de 25 (vinte e cinco) PROFESSORES
VISITANTES, para as Faculdades relacionadas a seguir, em con-
formidade com a Lei n. 8.745/93 de 9-12-1993, com as alterações
introduzidas pelas Leis: Lei n. 9.849 de 26-10-1999; Lei n. 10.667 de
14-05-2003; Lei n. 11.784, de 22-9-2008; Lei n. 12.772, de 28-12-
2012 e pelas Resoluções COUNI n. 64/2007 e 85/2008, respeitando-
se os seguintes requisitos e as seguintes especificações:

1. DO NÚMERO DE VAGAS:
25 (vinte e cinco) vagas distribuídas por Faculdades e Pro-

gramas de Pós-Graduação, conforme o ANEXO I.
2. DOS LOCAIS DE INSCRIÇÃO E ATUAÇÃO:
Faculdade de Ciências Agrárias/FCA - Programa de Pós-

Graduação - Agronomia
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Unidade II, Caixa Postal:

364, Cep: 79.825-900
Fone: (67) 3410-2352 e 3410-2358
E-mail: fca@ufgd.edu.br / pgagro@ufgd.edu.br
Faculdade de Ciências Agrárias/FCA - Programa de Pós-

Graduação - Zootecnia




