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Os programas, a sistemática do concurso, o edital completo e demais instruções complementares estarão à disposição dos interessados no local de inscrição, no site de internet oficial da UFU (www.ufu.br),
e no site da Faculdade de Ciências Integrados do Pontal (www.facip.ufu.br) a partir da data de início das inscrições, ou a qualquer tempo a partir da publicação do edital.
A Unidade Acadêmica divulgará, em até dez dias após o encerramento das inscrições, no site de Internet oficial da UFU (www.ufu.br), e no site da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal
(www.facip.ufu.br), o resultado do deferimento da inscrição, bem como as datas, locais e horários em que deverão ocorrer as provas, e a apresentação dos títulos, observando o período mínimo de 30 (trinta) dias entre
o fim das inscrições e o início da primeira prova.
Do indeferimento da inscrição caberá recurso, ao Diretor da Unidade Acadêmica respectiva, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da divulgação.
Poderá haver isenção da taxa de inscrição para o candidato que preencher os requisitos exigidos pelo Decreto nº. 6.593, de 2 de outubro de 2008.
O requerimento de isenção da taxa de inscrição deverá ser apresentado pelo candidato, ao Diretor da Unidade Acadêmica, até 05 (cinco) dias úteis, antes de iniciado o período de inscrições.
O pedido de isenção da taxa de inscrição será analisado e deferido ou não até o inicio do período das inscrições.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor.
MARLENE MARINS DE CAMARGOS BORGES
o-

EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO N 77/2013
A Pró - Reitora de Recursos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio da Portaria/R/UFU/nº.
2.108, de 21/12/2012, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 27/12/2012, seção 2, p. 18; e tendo em vista o que estabelecem a Lei nº. 8.112, de 11/12/1990, a Lei
12.772 de 28/12/2012, a Medida Provisória 614 de 14/05/2013, publicada no D.O.U em 15/05/2013, bem como o Decreto 6.944 de 21/08/2013 publicado no D.O.U em 24/08/2013, e o Estatuto e o Regimento Geral
da UFU, e demais legislação pertinente e complementar; considerando os termos da Resolução do Conselho Diretor nº. 08/2007, alterada pela Resolução nº. 06/2009 e pela Resolução nº 03/2013; e da Portaria/R/UFU/nº.
1.863, de 29/11/2012; e considerando o disposto no Decreto nº. 7.485 de 18 de maio de 2011, publicado no D.O.U., em 19/05/2011; que instituiu o Banco de Professores Equivalentes, torna público que será realizado
Concurso Público de Provas e Títulos, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal da Universidade Federal de Uberlândia, para a Instituto de
Ciências Biomédicas no Campus Umuarama, em Uberlândia/MG, mediante as normas contidas neste Edital.
DA ESPECIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
Área

Nº. de vagas

Qualificação Mínima Exigida

Regime de Trabalho

Farmacologia Aplicada à Medicina e Odontologia

01

Graduação em Medicina ou Medicina Veterinária ou Odontologia ou Biomedicina ou Farmácia; com
Doutorado em áreas de Ciências Biomédicas ou da Saúde

Dedicação Exclusiva

REMUNERAÇÕES DO CARGO
Ao candidato aprovado e investido no cargo de Professor, conforme denominação a seguir, fica assegurada a remuneração estruturada conforme o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal com a
seguinte composição: Vencimento Básico(VB) mais Retribuição por Titulação(RT) conforme mostra a tabela abaixo, nos termos do Anexo III da Lei 12.772/2012, e ainda o Auxílio Alimentação no valor de
R$373,00.
Denominação
Adjunto A

Titulação
Doutorado

VB
R$ 3.594,57

RT
R$ 4.455,20

Total
R$ 8.049,77

DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS
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.
As inscrições serão feitas na Secretaria do Instituto de Ciências Biomédicas, Bloco 2E - sala 2E36. Av. Pará 1720, Campus Umuarama em Uberlândia/MG - CEP 38400-902, no período 29 de julho a 12 de
agosto de 2013, no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h, em dias úteis. Fone: (34) 3218-2247 e E-mail: icbim@ufu.br.
A inscrição poderá ser realizada pelo interessado ou seu procurador mediante apresentação de procuração por instrumento particular acompanhada de documento oficial.
A inscrição poderá ser feita também pelo correio, obrigatoriamente via SEDEX, valendo a data limite de postagem o dia 12 de agosto de 2013, para o endereço acima mencionado.
O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do concurso público por conveniência ou interesse da Universidade.
O candidato deverá apresentar no ato da inscrição, além dos demais documentos mencionados no edital, o comprovante original do recolhimento da taxa de Inscrição no valor de R$60,00(sessenta) reais, do
Banco do Brasil S/A. A GRU - Guia de Recolhimento da União para pagamento poderá ser encontrada no site da UFU no www.ufu.br, acesse o link GRU/Serviços Administrativos/Taxa de Concurso Público. Não
será aceito agendamento de pagamento.
Não será aceita em hipótese alguma inscrição condicionada;
Os programas, a sistemática do concurso, o edital completo e demais instruções complementares estarão à disposição dos interessados no local de inscrição, no site de internet oficial da UFU (www.ufu.br),
e no site para o Instituto de Ciências Biomédicas (www.icbim.ufu.br), a partir da data de início das inscrições, ou a qualquer tempo a partir da publicação do edital.
A Unidade Acadêmica divulgará, em até dez dias após o encerramento das inscrições, no site de Internet oficial da UFU (www.ufu.br), e no site para o Instituto de Ciências Biomédicas (www.icbim.ufu.br),
o resultado do deferimento da inscrição, bem como as datas, locais e horários em que deverão ocorrer as provas, e a apresentação dos títulos, observando o período mínimo de 30 (trinta) dias entre o fim das inscrições
e o início da primeira prova.
Do indeferimento da inscrição caberá recurso, ao Diretor da Unidade Acadêmica respectiva, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da divulgação.
Poderá haver isenção da taxa de inscrição para o candidato que preencher os requisitos exigidos pelo Decreto nº. 6.593, de 2 de outubro de 2008.
O requerimento de isenção da taxa de inscrição deverá ser apresentado pelo candidato, ao Diretor da Unidade Acadêmica, até 05 (cinco) dias úteis, antes de iniciado o período de inscrições.
O pedido de isenção da taxa de inscrição será analisado e deferido ou não até o inicio do período das inscrições.
O prazo de validade do presente Concurso Público de Provas e Títulos será de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação, prorrogável por igual período, no interesse da Universidade Federal
de Uberlândia.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor.
MARLENE MARINS DE CAMARGOS BORGES

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI

AVISO DE VENDA
LEILÃO N o- 1/2013

EDITAL N o- 144, DE 9 DE JULHO DE 2013
RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO

Venda de animais vivos - bovinos: novilhas/novilhos; ovinos:
carneiros, ovelhas, borregos e borregas pertencentes à Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Nº Itens: 30. Retirada
do edital: a partir de 04/07/2013, no sítio www.ufvjm.edu.br. Período
de visitoria de 14/07/2013 a 06/08/2012 em Curvelo (MG), dias úteis.
Sessão de lances: 07/08/2013, às 10 horas. Fazenda Experimental do
Moura. Endereço: Rodovia MG 421, s/nº, Sentido Curvelo - Codisburgo, Curvelo (MG)

O Reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri torna público para conhecimento dos interessados e
homologa o resultado do Concurso Público destinado ao provimento
do cargo de Professor de Magistério Superior - Classe Auxiliar para
a área de Saúde da Família para o Campus do Mucuri, conforme
consta do Edital 081/2013.
NOME
Vânia Soares de Oliveira e Almeida
Pinto

WALMEY LEANDRO BARRETO
Leiloeiro

MÉDIA FINAL/CLASSIFICAÇÃO
7,9 Classificada

PEDRO ANGELO ALMEIDA ABREU
o-

EDITAL N 145, DE 9 DE JULHO DE 2013
RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO
O Reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri torna público para conhecimento dos interessados e
homologa o resultado do Concurso Público destinado ao provimento
do cargo de Professor de Magistério Superior - Classe Auxiliar para
a área de Saúde da Família para o Campus de Diamantina, conforme
consta do Edital 081/2013.
Não candidato classificado
PEDRO ANGELO ALMEIDA ABREU

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNCIA Nº 2/2013
Após abertura da licitação supracitada e análise da proposta,foi declarada vencedora a empresa FM ENGENHARIA LTDA
CNPJ 25.320.870/0001-79 pelo valor global de R$ 102.089,13 (cento
e dois mil e oitenta e nove reais e treze centavos).
EMILENE MÍSTICA COSTA
Presidente da Comissão Especial de Licitação
(SIDEC - 11/07/2013) 153036-15243-2013NE800190
PREGÃO N o- 30/2013

EMILENE MÍSTICA COSTA
Pregoeira
(SIDEC - 11/07/2013) 153036-45243-2013NE800190
RETIFICAÇÃO
No Edital nº 124 de 19 de junho de 2013 de concurso
público para professor de magistério superior, publicado no DOU de
20 de junho de 2013, seção 3, página 110:
Onde se lê:
PERÍODO PROVÁVEL DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO:
Dias 29, 30, 31 de julho e 01 de agosto de 2013.
Leia-se:
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO:
De 13 a 16 de agosto de 2013

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL
DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2013 - UASG 153019

Foram declaradas vencedoras as empresas MJR EDITORA
GRÁFICA LTDA CNPJ 01988028/0001-41 para o grupo 01; DORACI DE BARROS NUNES EPP CNPJ 02586702/0001-24 para o
grupo 04; VANDER E TITRA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LT-

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032013071200069

DA CNPJ 14208313/0001-44 para o grupo 07; VERA LUCIA
FRANCISCA DOS SANTOS CNPJ 14272952/0001-79 para os grupos 05 e 06; WENDEL COSTA RODRIGUES ME CNPJ
14801079/0001-64 para o grupo 03 e RB GRAFICA DIGITAL EIRELI CNPJ 16951665/0001-10 para o grupo 02.

Nº Processo: 23064004414201391 . Objeto: Pregão Eletrônico Aquisição de Softwares Total de Itens Licitados: 00003 . Edital:
12/07/2013 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Av. 7

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

