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SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 218/2018

Nº Processo: 23066.050614/18-19. ÓRGÃO CONTRATADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA. CNPJ: 15.180.714/0001-04. CONTRATANTE: SESI/DR/BA UNIDADE DE SIMOES FILHO.
CNPJ: 03.795.086/0004-27. Objeto: "explorar técnicas de visão computacional para
detecção de locais de desequilíbrio muscular que necessitem de reposicionamento postural
para fins de redução do estresse no trabalho. Tais técnicas devem ser aplicadas em
imagens térmicas provenientes de um escaneamento infravermelho". Valor: 42.000,00.
Vigência: 26.09.2018 a 25.09.2019. Data de Assinatura: 26.09.2018.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO Nº 148/2018

Nº Processo: 23066.024937/2018-49. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. CNPJ:
15.180.714/0001-04. E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CNPJ: 26.989.715/0055-03.
Tem por objetivo o estabelecimento de atribuições e procedimentos a serem adotados
pelos Órgãos e Entidades envolvidas, para o compartilhamento de informações, dados e
resultados de investigações sobre o mundo do trabalho que MPT e Faculdade de Ec o n o m i a
produzem ou tem acesso, além de eventual compartilhamento de espaço e financiamento
de pesquisas, desde que previamente acordados e autorizados - "Caminhos do Trabalho".
Fund. Legal: Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 8.958 de 20 de dezembro
de 1994, alteradas pela Lei 12.349/2010 e regulamentada pelo Decreto n.º 7.423 de 31 de
dezembro de 2010 e Decreto nº 8.241/2014. Vigência: 11.06.2018 a 10.06.2023. Data de
Assinatura: 11.06.2018.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO Nº 147/2018

Nº Processo: 23066.009207/2018-18. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. CNPJ:
15.180.714/0001-04. E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CNPJ: 26.989.715/0055-03.
Tem por objetivo o estabelecimento de atribuições e procedimentos a serem adotados
pelos Órgãos e Entidades envolvidas, para a promoção de ações visando ao atendimento
de trabalhadores resgatados de trabalho análogo ao escravo e ao estudo de ações
possíveis para sua prevenção - "Vida Pós Resgate". Fund. Legal: Leis Federais nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e nº 8.958 de 20 de dezembro de 1994, alteradas pela Lei
12.349/2010 e regulamentada pelo Decreto n.º 7.423 de 31 de dezembro de 2010 e
Decreto nº 8.241/2014. Vigência: 11.06.2018 a 10.06.2023. Data de Assinatura:
11.06.2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão Onerosa de Uso de Espaço Destinado a
Implantação e Exploração da Cantina da Escola Politécnica da Universidade Federal Da
Bahia, Concorrência 04/2015, Processo Nº 23066.001434/2015-72. Concedente
Universidade Federal Da Bahia. CNPJ 15.180.714/0001-04. Concessionária: Così Buono
Alimentação e Bebidas-ME. CNPJ: 08.899.242/0001-70. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato por mais doze meses, de 21/10/2018 a 21/10/2019. Fundamento
Legal: Leis 8.666/93, e demais Legislações correlatas. Data de Assinatura: 28/08/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO N° 332/2016
Nº Processo: 23066.063709/16-22. Convenentes: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. CNPJ:
15.180.714/0001-04 e a FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO. CNPJ:
14.645.162/0001-91. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo original, até 31 de dezembro
de 2018. Fund. Legal: 8.666/93 e suas alterações conforme as Leis: 8.883/94, 9.648/98,
11.196/2005, 11.481/2007 e 11.763/2008, 12.349/2010, 8.958/94 alterada pela Lei
12.349/2010 e regulamentada pelos Decretos Federal nº 93.872/86 e 7.423/10. Vigência:
01.12.2018 a 31.12.2018. Data de Assinatura: 21.11.2018.

CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2018 - UASG 153040

Nº Processo: 23066027019201871. Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze)
meses, para eventual aquisição de EQUIPAMENTOS GASTROHEPATOLOGIA E RADIOLOGIA ,
de forma parcelada, para atender ás necessidades do Complexo Hospitalar Universitário
Prof. Edgard Santos (COMPLEXO HUPES).. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 22/11/2018
das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Rua Augusto Viana,s/n - Canela,
Canela - Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153040-5-00064-2018.
Entrega das Propostas: a partir de 22/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 05/12/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Informações Gerais: .

ANTONIO CARLOS MOREIRA LEMOS
Superintendente do Hupes

(SIASGnet - 20/11/2018) 153040-15223-2018NE801302

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018 - UASG 158195

Nº Processo: 23096.200799/1853. Objeto: Contratação de Serviços de Manutenção Predial
Civil conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de
Referência.. Total de Itens Licitados: 199. Edital: 22/11/2018 das 08h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h50. Endereço: Rua Aprigio Veloso, Nº 882, Universitário - Campina Grande/PB
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158195-5-00012-2018. Entrega das
Propostas: a partir de 22/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 04/12/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ELISABETE DE FARIAS SOUSA OLIVEIRA
Chefe da Divisão de Materiais

(SIASGnet - 21/11/2018) 158195-15281-2018NE000006

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 9/2018

PAQTC /UFCG/FINEP - Convênio FINEP/CTINFRA Nº 01.12.0560-00
Objeto: Aquisição de um Microscópio Trinocular compacto CX33.
Fundamento: Art. 24, Inciso XXI da Lei 8.666/93.
Fornecedor: AROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
Valor: R$ 68.779,00 (sessenta e oito mil setecentos e setenta e nove reais)

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 3/2018 - UASG 158301

Nº Processo: 23096.200201/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente
licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de becas, bandeiras,
mastros para bandeiras, tecidos e acessórios para atender as necessidades do Centro de
Ciências e Tecnologia Agroalimentar - CCTA e dos demais Campi da Universidade Federal
de Campina Grande - UFCG conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e em seus anexos. Total de Itens Licitados: 00015. Edital: 21/11/2018 de 08h00

às 11h00 e de 13h00 às 17h59. Endereço: Rua Jario Vieira Feitosa, 1770 - Bairro Jario Vieira
Feitosa Pereiro - POMBAL - PB ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158301-05-
3-2018. Entrega das Propostas: a partir de 21/11/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/12/2018 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO
Coordenador da Divisão de Compras

(SIDEC - 21/11/2018) 158301-15281-2018NE000006
Dias: 21/11 e 22/11/2018

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELLO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 2/2018

O Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Mello, através da Comissão
Permanente de Licitações, torna público que os Licitantes abaixo relacionados foram
considerados vencedores do processo supra citado: FOUCHE COMERCIAL LTDA, nos itens 5,
6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 46,
47, 48, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86,
87, 88, 90, 92, 93, 95, 97, 102, 104, 105, 106, 110, 112, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 153, 155, 159, 160, 161, 162, 165,
167, 169, 172, 176, 196, 197, 198, 199, 307, 308, 309, 310, 311, 316, 317, 346, 347, 348,
349, 350, 351, 354; W FELIPE DA SILVA, nos itens 13, 94, 119, 224, 312, 344, 345, 357;
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, nos itens 3, 4, 9, 24, 25, 26, 27, 52, 60, 73,
74, 81, 91, 98,

156, 180, 207, 209, 210, 211, 214, 215, 217,
218, 219, 220, 221, 267, 268, 269, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 289, 291,

293, 294, 295, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 305, 318, 320; AD INSTRUMENTOS
CIRURGICOS LTDA, nos itens 11, 51, 96, 109, 117, 118, 120; AMP HOSPITALAR EIRELI, nos
itens 103, 115, 116; RAPHAEL GONÇALVES NICESIO, nos itens, 12, 36, 61, 71, 114, 121, 140,
157, 158, 170, 171, 174, 178, 179, 181, 182, 195, 200, 206, 208, 212, 213, 216, 225, 228,
229, 253, 266, 270, 280, 281, 287, 288, 313, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 352, 359, 360, 361, 362, 363,
364, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 378, NEO MED MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA, nos itens, 1, 2, 14, 18, 42, 44, 45, 65, 66, 89, 108, 111, 125, 142, 154,
166, 183; OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, nositens, 41, 53, 55, 62, 82, 83, 84, 99,
100, 101, 107, 113, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 173, 175, 177. Ata na íntegra
encontra-se disponível no sitio www.comprasnet.gov.br.

ANTONIO ROBSON ALVES FERREIRA
Presidente da Comissao

(SIDEC - 21/11/2018) 158705-15281-2018NE000003

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 158719

Número do Contrato: 7/2017.
Nº Processo: 235073772201863.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO -CARIRI-UFCA .
CNPJ Contratado: 41451915000109. Contratado : CONSTRUTORA E INCORPORADORA
EXATA-LTDA. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência por 120 (cento e
vinte) dias. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 09/02/2019 a 08/06/2019. Data de
Assinatura: 19/11/2018.

(SICON - 21/11/2018) 158719-26449-2018NE800079

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - UASG 158719

Número do Contrato: 13/2015.
Nº Processo: 235073332201812.
PREGÃO SISPP Nº 38/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO -CARIRI-UFCA. CNPJ
Contratado: 03284595000142. Contratado : GRUPO NILDO SANEAMENTO E -CONSTR U C AO
LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses. Fundamento Legal:
Lei 8.666/1993 . Vigência: 16/11/2018 a 15/11/2019. Valor Total: R$149.917,62. Fonte:
8100000000 - 2018NE800434. Data de Assinatura: 05/11/2018.

(SICON - 21/11/2018) 158719-26449-2018NE800079

AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO
PREGÃO Nº 24/2018

A Universidade Federal do Cariri torna público o resultado do Pregão Eletrônico
24/2018 (SRP) homologado para as empresas: POLIDERM COMERCIA L E DISTRIBUIDORA
LTDA, CNPJ: 01.264.836/0001-66, item 18, no valor de R$ 3.184,25 ( Três mil, cento e
oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI,
07.944.100/0001-15, itens 43 e 49, no valor de R$ 10.335,00(dez mil, trezentos e trint a e
cinco reais); W. MARCHIOLI & CIA LTDA,CNPJ : 09.558.676/0001-70, item 71, no valor de
R$5.085,00 (Cinco mil e oitenta e cinco reais); DK DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS
CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ: 14.108.524/0001-05, item 64 No valor de R$2.190,00(dois mil,
cento e noventa reais); JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ: 22.077.847/0001-07, itens
4,39,58,65 no valor de R$11.881,20(onze mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte
centavos);EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , CNPJ:
23.312.871/0001-46, itens 52,53,54,55 e 63, no valor de R$ 5.411,80(cinco mil,
quatrocentos e onze reais e oitenta centavos); LAF MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI; CNPJ: 27.631.296/0001-03, itens
5,6,8,10,11,12,19,30,57,60,61,66 e 67, no valor de R$ 4.818,29 (quatro mil, oitocentos e
dezoito reais e vinte e nove centavos ). Os itens
1,2,3,7,9,13,14,15,16,17,20,21,22,241,42,44,45,46,47,48,50,56,59,62,68,69,70 e 72 foram
cancelados por inexistência de proposta e os itens 51 e 73 foram cancelados na aceitação.
Os autos do processo encontram-se disponíveis na se de dessa universidade.

SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR
Pró-Reitor de Administração

(SIDEC - 21/11/2018) 158719-26449-2018NE800014

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
EDITAL Nº 165, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, tendo em vista o disposto no
Decreto nº 7.485 de 18/05/2011, publicado no DOU de 19/05/2011, e na Portaria
Interministerial nº 316 de 09/10/2017, publicada no DOU de 19/10/2017, do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministério da Educação, considerando
ainda, o que consta do Decreto nº 6.944 de 21/08/2009, publicado no DOU de
24/08/2009 e da Resolução nº 02/CEPE de 29/01/2016, alterada pela Resolução nº
09/CEPE de 24 de março de 2017, torna público, para conhecimento dos interessados,
que se acham abertas, no período de 26 de novembro a 14 de dezembro de 2018, as
inscrições para Concurso Público para o cargo de Professor da Carreira do Magistério
Superior, Classe A, regido pela Lei nº 8.112/90, combinada com a Lei nº 12.772/2012,
para o campus, setores de estudo e vagas a seguir indicados:

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018112200076

76

Nº 224, quinta-feira, 22 de novembro de 2018ISSN 1677-7069Seção 3

1.1.CAMPUS DA UFC EM FORTALEZA
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

. VAGAS OFERTADAS

. DEPARTAMENTO SETOR DE
ES T U D O

D E N O M I N AÇ ÃOR EG I M E AMPLA R ES E R V A

. N EG R O S DEFI-
C I E N T ES

. 1.1.1. Departa-
mento de
Ciências do
Solo

Microbiologia
do Solo

Adjunto-A 40h/DE 01 - -

CENTRO DE TECNOLOGIA

. VAGAS OFERTADAS

. DEPARTAMENTO SETOR DE
ES T U D O

D E N O M I N AÇ ÃOR EG I M E AMPLA R ES E R V A

. N EG R O S DEFI-
C I E N T ES

. 1.1.2. Departa-
mento de Ar-
quitetura e
Urbanismo e
Design

Projeto com
ênfase em Ges-
tão do Design

Adjunto-A 40h/DE 01 - -

. 1.1.3. Departa-
mento de En-
genharia Met-
alúrgica e de
Materiais

Microscopia
Óptica e
Eletrônica: téc-
nicas de carac-
terização de
Biomateriais

Adjunto-A 40h/DE 01 - -

INSTITUTO DE CULTURA E ARTE

. VAGAS OFERTADAS

. SETOR DE ESTUDO D E N O M I N AÇ ÃOR EG I M E AMPLA R ES E R V A

. N EG R O S DEFI-
C I E N T ES

. 1.1.4. Realização - Direção e Di-
reção de Fotografia

Adjunto-A 40h/DE 01 - -

2. O candidato aprovado deverá comprovar, obrigatoriamente, até a data da posse, sob
pena de anulação de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, ser portador de
diploma de graduação e título de doutor, obtidos na forma do disposto no parágrafo
único do artigo 33 da Resolução n° 02/2016/CEPE, os quais deverão atender,
obrigatoriamente, às especificações abaixo, considerando o setor de estudo em
concurso.

. SETOR DE ESTUDO DIPLOMA DE GRAD-
U AÇ ÃO

TÍITULO DE
M ES T R E

TÍITULO DE
DOUTOR

. Microbiologia do Solo Qualquer gradua-
ção

Sem Exigência Na área do con-
curso

. Projeto com ênfase em
Gestão do Design

Design ou Comuni-
cação

Sem Exigência Design ou Ad-
ministração ou
Comunicação ou
Engenharia de

Produção
. Microscopia Óptica e
Eletrônica: técnicas de car-
acterização de Biomateri-

ais

Qualquer gradua-
ção

Sem exigência Na área do con-
curso

. Realização - Direção e Di-
reção de Fotografia

Qualquer gradua-
ção

Sem exigência Na área do con-
curso

3. A inscrição far-se-á de forma presencial ou por procuração, na secretaria do
Departamento ou Instituto interessado, no endereço constante do anexo do presente
Edital, nos dias úteis, excluindo-se os sábados, do prazo indicado neste Edital, no horário
das 09 às 12 e das 14 às 17 horas.
4. A inscrição poderá, também, ser realizada por intermédio da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, mediante SEDEX, enviado à sede da secretaria do
Departamento ou Campus interessado, endereço constante do anexo do presente Edital,
desde que atendidas as seguintes condições:
a) forma: caixa ou envelope lacrado, devidamente identificado com nome, endereço e
telefone do candidato e o setor de estudo em que pretende concorrer;
b) prazo: o SEDEX terá que ser postado, impreterivelmente, até 24 (vinte e quatro) horas
antes da data fixada para o término das inscrições.
5. O candidato, brasileiro ou estrangeiro, deverá solicitar a inscrição, obrigatoriamente,
mediante Requerimento de Inscrição dirigido ao Chefe do Departamento ou ao Diretor do
Instituto interessado, conforme o caso, disponível no endereço eletrônico
www.progep.ufc.br, corretamente preenchido e contendo todas as informações
solicitadas, Para inscrever-se o candidato deverá apresentar os seguintes documentos,
conforme o disposto no artigo 5° da Resolução nº 02/2016/CEPE, do artigo 2º do Decreto
nº 12.990/2014 e do inciso IV do artigo 3º do Decreto nº 9.508/2018:
a) Requerimento de Inscrição, acima mencionado;
b) cópia do documento de identificação com fotografia;
c) cópia do histórico escolar do curso de graduação. O histórico escolar poderá ser
substituído por outro documento que comprove a graduação exigida, observado o
disposto no item 2 do presente Edital;
d) cópia do histórico escolar do curso de doutorado que comprove ser o curso na área
do concurso. O histórico escolar poderá ser substituído por outro documento que
comprove o conhecimento do candidato na área do concurso, observado o disposto no
item 2 do presente Edital;
e) comprovante do pagamento no Banco do Brasil da taxa de inscrição no valor de R$
240,00 (duzentos e quarenta reais), através de Guia de Recolhimento da União - GRU,
disponível no endereço eletrônico http://www.stn.fazenda.gov.br, Portal SIAFI, impressão
GRU - simples (Unidade Favorecida - Código: 153045 e Gestão: 15224; Recolhimento -
Código: 28883-7; Número de Referência: 153045 15224 253), de acordo com a
denominação e o regime de trabalho, constantes do Quadro item 1 do presente Edital:
f) laudo médico, para o candidato que concorre a reserva de vagas para pessoas com
deficiência, tendo em vista o disposto no subitem 6.1;
g) Termo de Autodeclaração, para o candidato que concorre à reserva de vagas para
pessoas negras, tendo em vista o disposto nos subitens 7.2 e 7.3.
5.1. Não será aceita, em qualquer hipótese, a realização de inscrição condicional e nem
a entrega ou juntada de documentos após os prazos fixados neste Edital.
5.2. Não haverá devolução da taxa e/ou dos documentos exigidos para inscrição, exceto,
no que se refere à taxa, no caso de anulação da inscrição do concurso.

5.3. O candidato deverá obter no endereço eletrônico www.ufc.br ou www.progep.ufc.br,
o programa do concurso e a tabela específica, contendo a valoração dos itens, referente
à avaliação de títulos.
5.4. A solicitação de inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das
normas que regulamentam o Concurso, constantes do Decreto n° 6.944/2009, da
Resolução nº 02/2016/CEPE, alterada pela Resolução nº 09/2017/CEPE e do presente
Edital, disponíveis no endereço eletrônico www.ufc.br ou www.progep.ufc.br, para
conhecimento dos interessados.
5.5. A candidata lactante que deseje amamentar o filho, de até 06 (seis) meses, durante
a prova escrita, deverá solicitá-lo, no ato da inscrição, mediante Requerimento "Candidata
Lactante", disponível no endereço eletrônico www.progep.ufc.br. A candidata deverá
providenciar acompanhante para o filho que ficará em sala reservada, para onde a
candidata se deslocará para a amamentação, acompanhada por uma fiscal.
5.6. O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado na realização
das provas poderá solicitar adaptações razoáveis, no ato da inscrição, mediante
Requerimento "Tratamento Diferenciado-Candidato com Deficiência" disponível no
endereço eletrônico www.progep.ufc.br, indicando as tecnologias assistivas e as condições
específicas que necessitará, conforme o disposto no artigo 4º, § 1º, do Decreto nº
9.508/2018.
5.7. As tecnologias assistivas e as condições específicas solicitadas no Requerimento
"Tratamento Diferenciado-Candidato com Deficiência" para realização das provas serão
disponibilizadas ao candidato, caso aprovado, quando do exercício das atividades
inerentes ao cargo de professor.
5.8. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional, de até 01 (uma)
hora, para realização da prova escrita, deverá solicitá-lo, no ato da inscrição, no
Requerimento "Tempo Adicional-Candidato com Deficiência", disponível no endereço
eletrônico www.progep.ufc.br, justificando e anexando parecer de médico especialista nos
impedimentos apresentados, conforme o disposto no artigo 4º, § 2º, do Decreto nº
9508/2018.
6. Pode concorrer à reserva de vagas para pessoas com deficiência, o candidato que se
enquadrar nas categorias citadas no Artigo 4º do Decreto nº 3.298/1999 de 20/12/1999,
com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004 e no § 1º do artigo 1º da Lei
nº 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista).
6.1. O candidato deverá indicar no Requerimento de Inscrição, documento disponível no
endereço eletrônico www.progep.ufc.br, que concorre à reserva de vagas para pessoas
com deficiência, anexar o laudo médico, conforme o disposto no inciso IV do artigo 3º do
Decreto nº 9.508/2018, e observar se as atribuições do cargo são compatíveis com a
deficiência declarada. O laudo médico deverá ser legível, original ou cópia autenticada, e
atestar a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), contendo o nome e CPF
do candidato e o nome e o CRM do médico que forneceu o laudo médico.
6.2. Serão reservadas às pessoas com deficiência 10% do total das vagas, ofertadas e que
vierem a surgir no prazo de validade do concurso, para cada setor de estudo, na forma
do disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990 e parágrafo 1º do artigo
1º do Decreto nº 9.508/2018, publicado no DOU de 25/09/2018, que regulamenta a
reserva de vagas para pessoas com deficiência.
6.3. O percentual de 10% sobre a oferta de vagas, de que trata o item anterior, somente
será aplicado quando o número de vagas ofertadas por setor de estudo ou o número
total de vagas ofertadas por Edital, for igual ou superior a 05 (cinco).
6.4. O candidato que concorre à reserva de vagas para pessoas com deficiência, caso
aprovado, será avaliado por Equipe Multiprofissional para comprovação da deficiência
declarada e da aptidão para o exercício do cargo pretendido, conforme o disposto no
artigo 5º do Decreto nº 9.508/2018. O candidato deverá se informar, no local de
inscrição, sobre o dia, horário e local que deverá comparecer a Equipe Multiprofissional,
bem como sobre os documentos que deverá apresentar.
6.5. O candidato que concorre às vagas reservadas para pessoas com deficiência
concorrerá, concomitantemente, às vagas reservadas à ampla concorrência, do mesmo
setor de estudo, de acordo com a sua classificação no concurso.
6.6. Após a posse no cargo, o candidato nomeado em vaga reservada à pessoa com
deficiência, não poderá arguir a deficiência declarada para justificar a concessão de
aposentadoria.
7. Podem concorrer à reserva de vagas para pessoas negras aqueles que se
autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição, conforme quesito cor ou raça
utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE.
7.1. O candidato deverá indicar no Requerimento de Inscrição que concorre à reserva de
vagas para pessoas negras, anexar o Termo de Autodeclaração, documentos disponíveis
no endereço eletrônico www.progep.ufc.br, tendo em vista o disposto no artigo 2º do
Decreto nº 12.990/2014.
7.2. Serão reservadas às pessoas negras 20% do total das vagas, ofertadas e que vierem
a surgir no prazo de validade do concurso, para cada setor de estudo.
7.3. A reserva de vagas para pessoas negras será aplicada sempre que o número de
vagas, por setor de estudo, for igual ou superior a 03 (três), na forma do disposto no
parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 12.990/2014, que regulamenta a reserva de vagas
para pessoas negras.
7.4. O candidato que concorre às vagas reservadas para pessoas negras concorrerá
concomitantemente às vagas reservadas à ampla concorrência, do mesmo setor de
estudo, de acordo com a sua classificação no concurso.
7.5. Será facultado ao candidato desistir de concorrer à reserva de vagas para pessoas
negras, mediante requerimento a ser encaminhado para o local de inscrição, devendo ser
entregue ou enviado mediante e-mail, até às 17 horas do último dia do período de
inscrição.
7.6. O candidato que concorre à reserva de vagas para pessoas negras, terá a sua
Autodeclaração confirmada por Comissão de Heteroidentificação, conforme o disposto na
Portaria Normativa n° 04/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, publicada no DOU de 10/04/2018. Referida Comissão emitirá parecer sobre a
confirmação ou não da Autodeclaração, considerando, tão somente, os aspectos fenótipos
do candidato, os quais serão verificados, obrigatoriamente, com a presença do
candidato.
7.7. Os candidatos serão informados da data, horário e local que deverão comparecer à
Comissão de Heteroidentificação, bem como os documentos que deverão apresentar, no
local de inscrição. O Candidato que não comparecer será eliminado do concurso público,
conforme o disposto no parágrafo 5º do artigo 8º da Portaria Normativa nº 04/2018-
MPDG.
7.8. O procedimento de heteroidentificação será filmado e sua gravação será utilizada na
análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos. O candidato que se recusar a
realização da filmagem será eliminado do concurso público, conforme dispõe o artigo 10
da Portaria Normativa nº 04/2018-MPDG.
7.9. O parecer da Comissão de Heteroidentificação será divulgado no local de inscrição.
Será eliminado do concurso público o candidato cuja Autodeclaração não for confirmada
pela Comissão de Heteroidentificação, de acordo com o artigo 11 da Portaria Normativa
nº 04/2018-MPDG.
7.10. Caberá recurso à Comissão Recursal do parecer emitido pela Comissão de
Heteroidentificação, quando não certificada a veracidade da Autodeclaração de candidatos
autodeclarados pretos ou pardos, que concorrem à reserva de vagas para pessoas negras,
conforme o disposto na Portaria Normativa n° 04 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, de 06/04/2018, publicada no DOU de 10/04/2018. O recurso
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deverá ser encaminhado para o local de inscrição, devendo ser entregue ou enviado
mediante e-mail, nos 02 (dois) dias úteis após a divulgação do parecer da Comissão de
Heteroidentificação. O resultado do recurso será divulgado no local de inscrição.
8. O candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição, nos termos do Decreto nº
6.593/2008, publicado no DOU de 03/10/2008, mediante preenchimento do Requerimento
de Isenção da Taxa de Inscrição disponível no endereço eletrônico www.progep.ufc.br.
8.1. O Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição deverá ser encaminhado para o
endereço do local de inscrição, devendo ser entregue ou enviado mediante e-mail, nos
seis primeiros dias úteis do período previsto para a inscrição.
8.2. O Chefe do Departamento ou o Diretor do Instituto interessado, após análise das
informações/declarações contidas no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição e
considerando ainda o resultado da consulta ao CADÚNICO realizada pela Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas, comunicará ao candidato, no prazo de até cinco dias úteis após o
término do período previsto no subitem anterior, através do e-mail fornecido no citado
Requerimento, o deferimento ou não da solicitação.
8.3 Podem requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, conforme o disposto
no artigo 1º da Lei n° 13.656/2018, os candidatos que pertençam a família inscrita no
Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda
familiar mensal per capita seja inferior ou igual ao meio salário mínimo nacional e/ou os
candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da
Saúde.
8.4 O candidato que prestar informação falsa com o intuito de usufruir da isenção do
pagamento da taxa de inscrição, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, estará sujeito
a: cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constatada antes
da homologação de seu resultado; exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for
constatada após a homologação do resultado e antes da nomeação para o cargo;
declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua
publicação, de acordo com o artigo 2° da Lei n°13.656/2018.
9. Entende-se por Setor de Estudo um conjunto de disciplinas que apresentem afinidades
e objetivos comuns do ponto de vista científico e pedagógico e que configurem uma
unidade clara de conhecimentos. O candidato deverá ensinar as disciplinas do setor de
estudo para o qual concorreu, bem como, a critério do Departamento ou Instituto,
interessado, quaisquer outras disciplinas que constem do seu currículo de graduação ou
pós-graduação stricto sensu.
10. O processo seletivo de que trata o presente Edital constará das seguintes provas, a
serem realizadas de acordo com o disposto nos artigos 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 22 da
Resolução n° 02/2016/CEPE:
a) escrita subjetiva;
b) didática;
c) prático-oral, somente para os setores de estudo "Projeto com ênfase em Gestão do
Design"; "Microscopia Óptica e Eletrônica: técnicas de caracterização de Biomateriais"; e
"Realização - Direção e Direção de Fotografia".
d) avaliação de títulos.
10.1. A realização das provas e da avaliação de títulos obedecerá à sequência acima
citada e só fará a prova subsequente o candidato aprovado na prova anterior,
considerando-se imediatamente eliminado o candidato que obtiver média aritmética
inferior a 7,0 (sete) em cada uma das provas, excetuando-se a avaliação de títulos, de
caráter apenas classificatório.
10.2. A primeira prova só poderá ocorrer após 30 (trinta) dias da data de publicação do
Edital no Diário Oficial da União, conforme previsto na Portaria nº 243/2011 / M EC,
publicada no DOU de 04/03/2011.
10.3. É vedada ao candidato, durante a realização da prova escrita subjetiva:
a) consulta de qualquer material bibliográfico ou anotações pessoais, sob pena de
exclusão do candidato;
b) utilização de qualquer equipamento eletrônico, salvo expressa autorização da Comissão
Julgadora, que será válida para todos os candidatos.
10.4. A sistemática das provas prático-oral, inclusive sua duração, deverá ser informada,
por escrito, ao candidato no ato da inscrição.
10.5. As provas didática e prático-oral serão realizadas em sessão pública, gravadas para
efeito de registro e avaliação, vedada a presença de concorrente.
10.6. Para participar da prova de avaliação de títulos, o candidato deverá entregar o
curriculum vitae, em língua portuguesa ou inglesa, em 03 (três) vias, observado
preferentemente o padrão LATTES do CNPQ, constando, da primeira via, as cópias dos
documentos comprobatórios.
10.7. A entrega do curriculum vitae de que trata o subitem anterior se dará no local de
realização das provas no primeiro dia útil após a data de divulgação do resultado da
primeira prova eliminatória.
11. Dos atos da Comissão Julgadora somente será admitido recurso por arguição de
nulidade, no prazo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil
subsequente à publicização do ato, em quaisquer das instâncias administrativas, sem
efeito suspensivo, conforme prevê o artigo 30 da Resolução nº 02/2016/CEPE.
12. Os candidatos aprovados serão classificados com base no disposto nos artigos 23 a 27
da Resolução nº 02/2016/CEPE. Caso haja candidatos aprovados para vagas reservadas o
resultado deverá ser divulgado em 03 (três) listas, conforme o tipo de vagas: ampla
concorrência; reserva para pessoas negras e reserva para pessoas com deficiência. O
resultado final, a ser homologado no DOU, constará de lista única, por ordem decrescente
de pontuação, observado o disposto no anexo II do Decreto nº 6.944/2009, conforme
quadro abaixo:

. Nº de Vagas
ofertadas no Edital

Nº Máximo de Candidatos Classificados por Tipo de Vagas

. ampla concor-
rência

reserva para
pessoas negras

reserva para
pessoas defi-

cientes

Total

. 01 03 01 01 05

12.1. Os candidatos não classificados na forma prevista neste item, ainda que tenham
atingido a nota mínima, estarão automaticamente eliminados do concurso.
12.2. Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados, por tipo
de vagas, de que trata o item 12, será considerado reprovado.
12.3. O provimento das vagas, por setor de estudo, obedecerá a seguinte ordem: ampla,
ampla, negro, ampla, deficiente.
12.4. A vaga reservada e não ocupada por candidato que concorre às vagas reservadas
será preenchida por candidato aprovado, para o mesmo setor de estudo, que concorre às
vagas previstas para a ampla concorrência, com estrita observância da ordem de
classificação.
13. As informações sobre deferimento de inscrição, calendário das provas e divulgação
dos resultados do concurso deverão ser obtidas pelo candidato na secretaria do
Departamento ou Instituto interessado.
14. No ato da nomeação/posse, o candidato deverá comprovar que atende às exigências
estipuladas no artigo 33 da Resolução nº 02/2016/CEPE, sob pena de anulação da sua
inscrição e de todos os atos dela decorrentes.
15. O candidato selecionado ingressará no nível 1 da Classe A, com denominação de
Adjunto - A, com titulação de doutor, no regime de 40 (quarenta) horas semanais de
trabalho com dedicação exclusiva (40h/DE), com proibição de exercer outra atividade

remunerada pública ou privada, percebendo remuneração de R$ 9.600,92 (nove mil
seiscentos reais e noventa e dois centavos), nos termos da Lei n°13.325/2016;
16. A carga horária de que trata o item anterior será distribuída nos turnos diurno e
noturno, de acordo com a programação estabelecida pelo Departamento ou Instituto
interessado.
17. São atribuições do cargo de professor da carreira do magistério superior as atividades
de ensino superior, pesquisa e extensão constantes dos planos de trabalho da
Universidade, bem como, as de administração universitária e escolar.
18. Não será permitida remoção, a pedido do servidor docente, antes de decorridos 36
(trinta e seis) meses da data de entrada em exercício, ou seja, antes do término do
estágio probatório, conforme dispõe o parágrafo 5º da Portaria nº 3022/2018 do
Magnífico Reitor.
19. O candidato nomeado deverá ministrar, anualmente, uma carga horária mínima de
aulas nos cursos de graduação da UFC, a ser definida pelo Departamento ou Instituto
interessado sem prejuízo de outras atividades docentes, tendo em vista o disposto na
Resolução nº 23/2014/CEPE.
20. O candidato nomeado cumprirá, obrigatoriamente, 64 (sessenta e quatro) horas de
atividades previstas no Programa de Formação Docente durante o estágio probatório.
21. O prazo de validade do Concurso de que trata o presente Edital será de 01 (um) ano,
contado a partir da data de publicação do Edital de Homologação do Resultado no Diário
Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período a critério da
Administração.
22. A UFC poderá, observada a ordem de classificação, indicar para nomeação em outra
Instituição Federal de Ensino/IFE candidatos classificados neste concurso. Caso o candidato
não aceite a sua indicação para outra IFE deverá solicitar, por escrito, a sua permanência
na relação de classificados da UFC.
23. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-
CEPE.

HENRY DE HOLANDA CAMPOS

ANEXO AO EDITAL Nº 165/2018

CAMPUS DA UFC EM FORTALEZA
CENTRO DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO SOLO
Av. Mister Hull, 2977, Bloco 807, Campus do Pici - CEP: 60.356-001 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3366.9686 - E-mail: secretariasolos@ufc.br - endereço eletrônico:
www.dcscca.ufc.br.
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO E DESIGN
Av. da Universidade, 2890 - Benfica - CEP: 60.020-181 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3366.7490 - E-mail: departamento@arquitetura.ufc.br.
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS
Secretaria do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Campus do Pici,
Bloco 729 - CEP: 60.455-760 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3366.9359 - E-mail: demm@metalmat.ufc.br - endereço eletrônico:
http://www.metalmat.ufc.br
INSTITUTO DE CULTURA E ARTE
Av. Mister Hull, s/n - Campus do Pici, Bloco ao lado do Restaurante Universitário - CEP:
60.440-554 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3366-9223 - E-mail: ica@ufc.br - endereço eletrônico: www.ica.ufc.br

EDITAL Nº 166, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018
SELEÇÃO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O Reitor da Universidade Federal do Ceará torna público, para conhecimento
dos interessados, que se acham abertas as inscrições da Seleção de Professor Substituto
para a carreira do Magistério Superior, nos dias, horários e locais estabelecidos no Quadro
anexo ao presente Edital, para os campi, setores de estudo e vagas a seguir indicados:

1.1.CAMPUS DA UFC EM FORTALEZA
1.1.1.FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA

. SETOR DE ESTUDO R EG I M E

.

. Métodos Quantitativos 20h 01 -

1.2.CAMPUS DA UFC EM SOBRAL
CURSO DE MÚSICA

. SETOR DE ESTUDO R EG I M E

.

. Canto Coral e Voz 40h 01 -

2. Serão reservadas às pessoas com deficiência 10% do total das vagas, ofertadas e que
vierem a surgir no prazo de validade da seleção, para cada setor de estudo, na forma do
disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990 e parágrafo 1º do artigo 1º do
Decreto nº 9.508/2018, publicado no DOU de 25/09/2018, que regulamenta a reserva de
vagas para pessoas com deficiência.
3. O percentual de 10% sobre a oferta de vagas, de que trata o item anterior, somente
será aplicado quando o número de vagas ofertadas por setor de estudo ou o número de
vagas ofertadas por Edital, for igual ou superior a 05 (cinco).
4. O prazo de validade da Seleção de que trata o presente Edital será de 01 (um) ano,
contado a partir da data de publicação da homologação do resultado da Seleção no Diário
Oficial da União, prorrogável apenas uma vez por igual período, a critério da
Universidade.
5. As demais condições e exigências estabelecidas para Seleção constam da Resolução nº
29/2017/CEPE, alterada pela Resolução 01/2018/CEPE e do presente Edital em seu inteiro
teor disponíveis nos endereços eletrônicos www.ufc.br ou www.progep.ufc.br, para
conhecimento dos interessados.

HENRY DE HOLANDA CAMPOS

Quadro Anexo ao Edital nº 166/2018

. SETOR DE ESTUDO/
R EG I M E

PERÍODO DE
I N S C R I Ç ÃO

T I T U L AÇ ÃO
E X I G I DA

TAXA DE IN-
S C R I Ç ÃO

R E M U N E R AÇ ÃO
(VB + RT)

. Métodos
Quantitativos (20h)

27, 28 e 29 de
novembro de

2018

Título de
Doutor

R$ 86,00 R$ 3.449,83

. Título de
Mestre

R$ 69,00 R$ 2.786,27

. 03, 04 e 05 de
dezembro

2018

Diploma de
Graduação

R$ 55,00 R$ 2.236,31

. Local de Inscrição: Departamento de Economia Aplicada - DEA
Endereço: Av. da Universidade, 2431, CEP: 60.020-180, Fortaleza/CE
Telefone: (85) 3366.7800 e email: deafeaac@gmail.com
Horário: 09 às 12 e 14 às 17 horas
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