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SECRETARIA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS

E D I TA L
CONCURSO PÚBLICO

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV - nos termos do Decreto nº 7.485/2011 e suas alterações, da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, da Lei 8.112, de 11.12.90 e suas alterações, e
o disposto no Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, publicado no DOU de 24.8.2009, na Resolução 15/2015/CONSU/UFV e demais legislações e regulamentações pertinentes, torna público a abertura das
inscrições para os Concursos Públicos destinados ao provimento de cargo de docente da Carreira do Magistério Superior, conforme especificações a seguir:

. EDITAL Nº CLASSE VA G A CAMPUS/ DEPARTAMENTO/ CENTRO ÁREA/SUBÁREA TITULAÇÃO EXIGIDA

. 101/2018 Professor Classe A - com
denominação Adjunto A - I

DE

01 DEM/CCB
(Processo nº 8193/2018)

Enfermagem.
Enfermagem / Saúde da Mulher, da

Criança e do Adolescente na Atenção
Primária, Atenção Secundária e Atenção

Te r c i á r i a .

Graduação em Enfermagem reconhecida pelo MEC, com Doutorado em:
Enfermagem ou Ciências da Saúde ou Saúde da Criança e do Adolescente ou
Saúde da Mulher ou Saúde Pública ou Saúde Coletiva, reconhecido pelo

MEC.

. 102/2018 Professor Classe A - com
denominação Assistente A -

I 40h

01 DEM/CCB
(Processo nº 8711/2018)

Medicina / Ciências Morfológicas. Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC com residência médica e
mestrado na área da saúde, reconhecidos pelo MEC.

Prazo de inscrição: 30 (trinta) dias corridos, após a publicação deste no Diário Oficial da União.
Local/horário de inscrição: de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h e das 14 às 17h, nos seguintes locais: a) Secretaria da Comissão Permanente do Pessoal Docente - CPPD, Sala 205 - Ed. Arthur da Silva

Bernardes - Campus Universitário - 36570-000 - Viçosa - MG. Informações: a) CPPD - tel.(31)3899-2134; b) Escritório da Reitoria: Belo Horizonte: Rua Sergipe, 1.087, 9º andar, Savassi - CEP: 30130-171 -
Te l . ( 3 1 ) 3 2 2 7 - 5 2 3 3 .

Taxa de inscrição: R$120,75 (cento e vinte reais e setenta e cinco centavos).
Prazo de validade do concurso: 02 (dois) anos, a partir da data de publicação da homologação de seu resultado no Diário Oficial da União, podendo, a critério da Administração, ser prorrogado por igual

período.
Remuneração inicial: vencimento básico inicial de R$4.463,93 (quatro mil e quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos) e a retribuição por titulação de R$5.136,99 (cinco mil, cento e trinta

e seis reais e noventa e nove centavos) para o edital nº 101/2018; e vencimento básico inicial de R$3.126,31 (três mil e cento e vinte e seis reais e trinta e um centavos) e a retribuição por titulação de R$1.146,68
(hum mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) para o edital nº 102/2018.

A admissão far-se-á em regime de tempo integral e dedicação exclusiva para o edital nº 101/2018 e de 40h (quarenta horas) semanais para o edital nº 102/2018, segundo a Lei nº 8.112, de 11.12.90, e o disposto
no Decreto nº 94.664, de 23.7.87, no que couber, sendo sua remuneração compatível com a titulação.

Os editais, na íntegra, e as normas do concurso encontram-se à disposição dos candidatos no site htpp://www.ufv.br; na CPPD e nos Escritórios da Reitoria, nos endereços acima citados.

JOSE HENRIQUE DE OLIVERA
Secretário

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

Espécie: Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº
658380/2009. Processo nº 23400.004992/2009-83. Partícipes:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
- FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o ESTADO DE TOCANTINS/TO, representado
pela SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E
ESPORTES/TO, CNPJ nº 25.053.083/0001-08. Objeto: Prorrogação
do prazo de execução e do prazo de vigência, e alteração do

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Sétimo Termo Aditivo ao Convênio nº
780569/2012, da UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ-SP, publicado na
Seção 3 do D.O.U de 01/08/2018, página 44, ONDE SE LÊ: Data e

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 140.367 - Aquisição de Brentuximabe Vedotina 50mg.
pó. Contratado: Profarma Specialty S.A. - R$ 105.913,92.
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei nº 13.303/16.
Autorização: 25/09/18 - Ratificação: 26 /09/18. Autoridade
Ratificadora: Jorge Luis Bajerski

cronograma de desembolso do Convênio nº 658380/2009, nos termos
do art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/1993 e inciso VI do art. 2º
do Decreto nº 6.170, de 25/07/2017. Vigência: 180 dias, de
16/09/2018 até 14/03/2019. Data e Assinaturas: 14/09/2018 - SILVIO
DE SOUSA PINHEIRO - Presidente do FNDE, CPF nº 671.730.715-
34 e ADRIANA DA COSTA PEREIRA AGUIAR - Secretária, CPF
nº 644.445.111-68.

Assinaturas: (...) IVANA DE SIQUEIRA- Secretária, CPF nº
210.485.411-34; LEIA-SE: Data e Assinaturas: (...) ADRIANO
ALMEIDA DANI - Secretário Substituto, CPF nº 699.456.246-87.

EDITAL Nº 4, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018
PROCESSOS SELETIVOS

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) torna pública a realização dos seguintes Processos Seletivos, de acordo com o extrato de divulgação de abertura de inscrições deste Edital, publicado na imprensa
local, em 29/09/2018. Os Processos Seletivos reger-se-ão por instruções contidas no Edital e serão executados em conjunto com a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS).

Cargos de Nível Superior:

. Nº PROCESSO SELETIVO C. H. MENSAL SALÁRIO INICIAL* (R$) VA G A ( S ) * * P R É - R E Q U I S I TO

. 23 Médico I (Cardiologia: Insuficiência Cardíaca e Trans-
plante Cardíaco)

150 51,02 por hora C.R. Graduação em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina, e
- Residência Médica em Cardiologia, reconhecida pela Comissão Nacional

de Residência Médica, ou
- Título de Especialista em Cardiologia, fornecido pela Sociedade

Brasileira de Cardiologia/Associação Médica Brasileira.
. 24 Médico I (Emergência Pediátrica) 150 51,02 por hora C.R. Graduação em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina, e

- Residência Médica em Emergência Pediátrica, reconhecida pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou

- Título de Especialista em Emergência Pediátrica, fornecido pela
Associação Médica Brasileira.

. 25 Médico I (Hemoterapia) 180 51,02 por hora C.R. Graduação em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina, e
- Residência Médica em Hematologia e Hemoterapia, reconhecida pela

Comissão Nacional de Residência Médica, ou
- Título de Especialista em Hematologia e Hemoterapia, fornecido pela

Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, ou
. - Área de Atuação em Hematologia e Hemoterapia Pediátrica em Programa de Residência,

reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica.
. 26 Médico I (Mastologia) 150 51,02 por hora C.R. Graduação em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina, e

- Residência Médica em Mastologia, reconhecida pela Comissão Nacional
de Residência Médica.

* Valor inicial de classe. Cada classe possui dez (10) níveis salariais, sendo o primeiro para admissão e os demais para progressão horizontal que, de forma alternada, possibilitam ao funcionário concorrer
anualmente por merecimento ou antiguidade, mediante critérios específicos. Há também a progressão vertical com a possibilidade de crescimento a uma classe salarial superior dentro de sua carreira, a partir de critérios
de elegibilidade determinados. Em ambos os casos, além do atendimento aos critérios específicos de cada processo, as progressões estão condicionadas à disponibilidade orçamentária. Observe o subitem 12.10 deste
Edital.

** C.R. = Cadastro de Reserva. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo formarão um Cadastro de Reserva de candidatos cuja contratação estará condicionada à existência e/ou criação de vagas no prazo
de validade do Processo Seletivo.

A classificação do último candidato admitido nos cargos do HCPA, nos últimos cinco (5) anos, encontra-se em "Listagem de Chamadas de Candidatos para os Cargos do HCPA", disponível em:
h t t p s : / / w w w. h c p a . e d u . b r / v e n h a - p a r a - o - h c p a - c o n c u r s o s - s u b m .

Obs.: As especialidades médicas e áreas de atuação deverão estar registradas junto ao Conselho Regional de Medicina.
INSCRIÇÕES: 01 a 29/10/2018, na Internet http://www.portalfaurgs.com.br/concursos A FAURGS disponibilizará computador para candidatos que não tiverem acesso à Internet, na sua sede, sita na Av. Bento

Gonçalves, 9500, prédio 43609, Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bairro Agronomia, Porto Alegre/RS, no mesmo período, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9h
às 17h. O inteiro teor deste edital, contendo as informações complementares sobre estes processos seletivos estará, a partir do dia 01/10/2018, divulgado no mural localizado no saguão da entrada para o Ambulatório
deste Hospital e na Internet.

FRANCISCO JOSÉ VERISSIMO VERONESE,
Coordenador da Comissão de Seleção.
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