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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

EDITAL Nº 1, DE 9 DE MAIO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO

A Universidade Federal do Piauí (UFPI), através da Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação (PRPG), de acordo com o que estabelecem o Decreto nº 6.944/2009; o Art. 66 da Lei nº. 9.394/96 (LDBE); o
Decreto nº 8.259/2014; as Leis nº 12.772/2012 e 12.863/2013; o Art. 48 do Estatuto da UFPI; a Resolução nº 016/18-CEPEX que complementa os artigos 131, 132, 136 e 137 do Regimento Geral da UFPI e Resolução
nº 039/08 - CONSUN e a Portaria Interministerial MEC/MPOG nº 405, torna pública que será realizado Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de 1 (uma) vaga de Professor Titular Livre do
Magistério Superior do quadro efetivo desta IFES existente no Campus Ministro Petrônio Portella, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, mediante as normas contidas neste edital.

DA ESPECIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

. CENTRO/
CAMPUS

UNIDADE / CURSO ÁREA DE
CONHECI-

M E N TO

Nº DE VAGAS REGIME DE TRA-BALHO PERFIL (REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS)

. CMPP/CT Curso de Engenharia de Materiais Biomateriais 01 Único/Dedicação Exclusiva I - Doutorado em Biomateriais, ou Doutorado em Materiais, ou Doutor em Ciências, ou Doutora-
do em Físico-Química dos Materiais, ou Doutorado em Física dos Materiais, ou Doutorado em
Química dos Materiais, ou

. Doutorado em Ciência e/ou Engenharia dos/de Materiais, ou em áreas afins, com tese na área
de conhecimento do concurso.

II - Possuir 10 anos de experiência científica comprovada na área
de conhecimento do

. concurso, ou 10 anos de obtenção do título de doutor nas áreas citadas acima.
III - Experiência no exercício do magistério superior em

graduação e/ou em pós-graduação stricto sensu há, pelo menos, 05 (cinco)
anos em

. instituições de ensino superior.
IV - Experiência comprovada no exterior, por meio de estágios

de pós-doutorado de curta ou longa duração.
V - Ter tido pelo menos 3 (três) projetos

. aprovados em agências de fomento nacional e/ou internacional.
VI - Publicado pelo menos 10 (dez) artigos em periódicos

científicos nos últimos 5 (cinco) anos em revistas com qualis nos estratos
A1 ou A2,

. na área de avaliação da CAPES: Multidisciplinar - Materiais.
VII - Ter orientado pelo menos 05 (cinco) trabalhos de Iniciação

Científica ou Tecnológica
. e 05 (cinco) trabalhos de Pós Graduação stricto sensu, onde no mínimo um (01) deve ter sido

de doutorado.
VIII - Ser bolsista de Produtividade (PQ ou DT) do CNPq.

. CT: Centro de Tecnologia. Teresina-PI.

REMUNERAÇÃO DO CARGO: Composição Vencimento Básico (VB) mais Retribuição por Titulação (RT) conforme tabela abaixo, nos termos do Anexo III da Lei 12.772/2012.

. Classe/Nível/Carga Horária VB RT To t a l

. Titular - Livre E/DE R$ 7.404,20 R$ 11.491,51 18.895,71

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. O comprovante de inscrição

deverá ser mantido com o candidato, pois poderá lhe ser solicitado pela Comissão Preliminar ou Julgadora.
As inscrições devem ser realizadas na secretária do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais (PPGCM) da UFPI, situado no Centro de Tecnologia do Campus Ministro Petrônio

Portella, no bairro Ininga, em Teresina - PI, CEP 64.049-550, de segunda a sexta-feira, nos horários de 08h30min às 12h e de 14h às 17h30min, iniciando dia 10 de maio de 2018 e encerrando-se dia 25 de maio de
2018. Informações sobre as inscrições deverão ser obtidas no PPGCM pelo e-mail: materiais@ufpi.edu.br, ou telefone: (86) 3237-1057. Horário de Atendimento no PPGCM: 08h30min às 12h e de 14h às
17h30min.

O valor da inscrição será de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para todos os candidatos, e o pagamento deverá ser efetuado na rede bancária, por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União, em
h t t p : / / 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, cód. 154048; Gestão, cód. 15265 - FUFPI; Recolhimento, cód. 288837). O pagamento da GRU deverá ser efetuado até às 21h59min
do dia 26 de maio de 2018. A Unidade Acadêmica divulgará, no site oficial (http://www.leg.ufpi.br/materiais), link concurso titular livre, o edital completo e requerimentos, e em até 05 (cinco) dias úteis após o
encerramento do prazo para o pagamento das inscrições, o deferimento das inscrições e o local (endereço completo) em que ocorrerá a prova escrita (data: 09/07/2018 de 08h30min às 12h30min). As data de divulgação
da outras etapas (Apresentação da Prova Oral e Arguição, 11/07/2018 e Apresentação de Defesa de Memorial e Arguição, 13/07/2018) estão descritas no edital completo.

O pedido de inscrição far-se-á mediante requerimento à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais, conforme modelo constante no sítio do PPGCM
(http://www.leg.ufpi.br/materiais), link concurso titular livre, e documentação que comprove o perfil mínimo exigido para o cargo que o candidato pleiteia, devendo obrigatoriamente ser instruído com os demais
documentos exigidos no edital.

O candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://www.leg.ufpi.br/materiais, conferir os dados da inscrição e se o pagamento da taxa de inscrição está confirmado.
Não será aceita em hipótese alguma inscrição condicionada.
O Edital completo, requerimentos e demais normas complementares estarão disponíveis no endereço eletrônico http://www.leg.ufpi.br/materiais, link concurso titular livre.
O candidato poderá solicitar isenção do pagamento de taxa de inscrição, nos termos do Decreto nº. 6.593, de 2 de outubro de 2008 e Decreto nº. 6.135, de 26 de junho de 2007, se estiver inscrito no Cadastro

Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A isenção deverá ser solicitada no ato da inscrição, indicando em seus dados cadastrais o Número de Identificação Social-NIS associado ao candidato,
atribuído pelo CadÚnico.

A prova escrita será realizada no dia 09 de Julho de 2018 no horário de 08h30min às 12h30min, em sala a ser divulgada no sítio, no Campus Ministro Petrônio, no Bairro Ininga, na cidade de Teresina-PI,
CEP: 64049-550, sendo que qualquer alteração será divulgada no site oficial da UFPI http://www.leg.ufpi.br/materiais, link concurso titular livre. O prazo de validade do Concurso Público de Provas e Títulos será de
02 (dois) anos, a contar da data de publicação da homologação, prorrogável por igual período, no interesse da Universidade Federal do Piauí.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor.

REGINA LUCIA FERREIRA GOMES
Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 1/2018

A Universidade Federal do Piaui, atraves da Diretoria do
Campus Professora Cinobelina Elvas e a Comissao de Avaliacao e
Desfazimento de Bens Semoventes, torna publico o Aviso de
Licitacao referente ao Leilao Publico (maior lance) n 01/2018, na
forma Presencial e Eletronica, cujo o objeto trata-se da Alienacao
dos bens semoventes inserviveis e/ou antieconomicos do plantel do
Campus Professora Cinobelina Elvas, relacionados no Anexo I, e
do Colegio Tecnico de Bom Jesus, relacionados no Anexo II do
Edital, na forma do Decreto - Lei 21.981/32, da Lei 8.666/93,
posteriores alteracoes e demais legislacao aplicavel a especie.
Informacoes e fornecimento do edital serao obtidos atraves do
Leiloeiro Publico Oficial designado, Sr. Erico Sobral Soares -
MAT/15/2015-JUCEPI, com endereco profissional na Av. Dr. Josue
Moura Santos, n 1111, Bairro: Pedra Mole, Antiga Fabrica da

Cervejaria Cerpi - Teresina/PI, telefones: (86) 3232-3480 e (86)
3301-5500, site: www.vipleiloes.com.br. REALIZACAO DO
LEILAO: Em 04 de Junho de 2018, das 09:00h ate as 12:00h na
Sede da Fazenda Experimental Alvorada do Gurgueia do Campus
Professora Cinobelina Elvas, as margens da BR-135, Zona Rural
do Municipio de Alvorada do Gurgueia, aproximadamente a 6 Km
da Sede do Municipal e das 15:00h ate as 18:00h na Sede da
Fazenda Escola do Colegio Tecnico de Bom Jesus, situada as
margens da BR-135, Zona Rural do Municipio de Bom Jesus-PI,
aproximadamente a 5 Km da Sede do Municipal.

LUCAS LOPES DE ARAUJO
Pro-Reitor de Administracao

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 154048

Número do Contrato: 17/2016.
Nº Processo: 23111000723201711.
PREGÃO SRP Nº 86/2015. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO -PIAUI. CNPJ Contratado:
05423963000111. Contratad : OI MOVEL S.A. - EM
RECUPERACAO -JUDICIAL. Objeto: Prorrogação de vigência
levando em consideraçã a Cláusula Segunda do Contrato n.º
17/2016. Fundamento Legal: Inciso II, do art.57 da Lei n.º8666/93.
Vigência: 05/05/2018 a 05/05/2019. Data de Assinatura:
05/05/2018.
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