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12.3.3. Na hipótese de sua admissibilidade, o pedido de
reconsideração ou o recurso será julgado, observado o disposto no
artigo 126 do Regimento Geral da UFMG.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Os prazos expressos em dias, no presente Edital, serão

contados de modo contínuo.
13.2. A contagem do prazo exclui o dia do começo e inclui

o dia do vencimento.
13.3. Quando a data inicial ou final coincidir com dia em

que não houver expediente na Secretaria do órgão pertinente ou em
que o expediente for encerrado antes do horário normal, o prazo será
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

13.4. O Concurso não será interrompido em caso de falha
técnica na(s) página(s) eletrônica(s) citada(s) no presente Edital.

13.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 707, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), conta-
do(s) a partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições
de candidatos ao(s) processo(s) seletivo(s) para preenchimento de
vaga(s) de PROFESSOR SUBSTITUTO, a ser(em) lotado(s) nesta
Universidade, de acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Instituto de Ciências Agrárias. VAGA(S): 01
(uma). ÁREA DE CONHECIMENTO: Cálculo, Matemática Finan-
ceira, Geometria e Álgebra Linear. TITULAÇÃO: Graduação ou Es-
pecialização ou Mestrado ou Doutorado em Matemática. PRAZO DE
INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias a partir da data de publicação deste
Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 30 (trinta) dias úteis após o en-
cerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de "Cur-
riculum Vitae", prova didática e entrevista. PRAZO DE VALIDADE
DO CONCURSO: 6 (seis) meses, contados a partir do dia sub-
sequente à publicação do Edital de Homologação do resultado final,
podendo ser prorrogado por igual período, a critério do órgão in-
teressado no certame.

1. As inscrições serão feitas na Secretaria Geral do Instituto
de Ciência Agrárias, no horário de 08:00 às 11:00 e de 14:00 às
16:00, nos dias úteis, pelo interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos: I) Carteira de Identidade ou outro documento
que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado; se estrangeiro,
deverá comprovar ser portador do visto pertinente (original e cópia);
II) CPF (original e cópia); III) prova de quitação com a justiça
eleitoral e prova de quitação com o serviço militar, quando couber;
IV) declaração de que está apto a comprovar a titulação exigida no
ato da assinatura do contrato; V) três exemplares do "curriculum
vitae", abrangendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de
cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em ins-
tituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por univer-
sidade pública); b) experiência docente; c) experiência científica, téc-
nica ou artística; d) experiência em administração acadêmica; e) pu-
blicações; f) distinção obtida em reconhecimento de atividade in-
telectual relevante; VI) documentos comprobatórios do "curriculum
vitae" apresentados em via única; VII) declaração de não possuir
participação em gerência ou administração de empresa privada ou de
sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acio-
nista, cotista ou comanditário, segundo o inciso X do art. 117 da Lei
nº 8.112/1990.

1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso
público com cédula de identidade com visto temporário, entretanto,
por ocasião da contratação, será exigida a cédula de identidade com
visto permanente ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de
validade compatível. Neste caso, deverá ser exigida no prazo de 30
(trinta) dias a partir da contratação do candidato, a apresentação do
protocolo do pedido de transformação do visto temporário em per-
manente, sob pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do concurso público. A permanência do
estrangeiro no quadro docente da Universidade fica condicionada à
apresentação de Cédula de Identidade com visto permanente.

2. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:

2.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo con-
siderado para esse fim a data de realização das provas;

2.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais
atribuídas pelos Examinadores;

2.3. tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos
Examinadores em cada item, observado o disposto no artigo 42 da
Resolução Complementar nº 02/2013;

2.4. tiver a maior idade;
2.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá

por sorteio, a ser realizado publicamente durante a sessão de apuração
final do resultado do Concurso.

3. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Pa-
recer Final da Comissão Examinadora.

4. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser con-
tratados como professor substituto servidores da administração direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de
magistério de que trata a Lei nº 12.772/2012, observada a com-
patibilidade de horários e de cargos.

4.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei nº 8.745/1993 poderão ser novamente contratados,
desde que já tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do en-
cerramento do contrato anterior.

5. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s)
seletivo(s) constante(s) deste edital, em regime de 40 (quarenta) horas
semanais, segundo a Lei n° 8.745/1993.

6. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto por-
tador do título de Graduação será de R$ 3.121,76 (três mil cento e
vinte e um reais e setenta e seis centavos). Caso o candidato aprovado
possua título de Especialista, a remuneração será de R$ 3.552,08 (três
mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oito centavos); título de
Mestre, será de R$ 4.241,05 (quatro mil duzentos e quarenta e um
reais e cinco centavos) e título de Doutor, será de R$ 5.742,14 (cinco
mil setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos).

7. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário, naquilo que
couber; dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes; da Lei nº 8.745/1993 e da Orientação Nor-
mativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compro-
misso tácito por parte do candidato de aceitar as condições esta-
belecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos
atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAIS, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017
PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO

Nº 701 - O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve prorrogar, pelo
período de 6 (seis) meses, a partir de 26/01/2018, o prazo de validade
do Concurso Público para provimento de cargo na Classe A, com a
denominação de PROFESSOR ADJUNTO, Nível 1, regime de tra-
balho Dedicação Exclusiva, destinada ao DEPARTAMENTO DE
MORFOLOGIA do INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, na
área de conhecimento: Morfologia, realizado nos termos do Edital nº
146, de 27/01/2017, publicado no DOU de 30/01/2017, Seção 3,
páginas 48 a 50, e homologado pelo Edital nº 450, de 24/07/2017,
publicado no DOU de 25/07/2017, Seção 3, página 58, de acordo com
o artigo 16 do Decreto nº 6.944, de 21/08/2009.

Nº 702 - O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve prorrogar, pelo
período de 1 (um) ano, a partir de 09/02/2017, o prazo de validade do
Concurso Público para provimento de cargo na Classe A, com a
denominação de PROFESSOR ADJUNTO A, Nível 1, regime de
trabalho Dedicação Exclusiva, destinada ao DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO da FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS
HUMANAS, na área de conhecimento: A dimensão pública da co-
municação: formas e processos, realizado nos termos do Edital nº
398, de 18/07/2016, publicado no DOU de 19/07/2016, Seção 3,
páginas 59 a 61, e homologado pelo Edital nº 167, de 08/02/2017,
publicado no DOU de 09/02/2017, Seção 3, página 64, de acordo com
o artigo 16 do Decreto nº 6.944, de 21/08/2009.

Nº 703 - O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve prorrogar, pelo
período de 1 (um) ano, a partir de 07/02/2017, o prazo de validade do
Concurso Público para provimento de cargo na Classe A, com a
denominação de PROFESSOR ADJUNTO A, Nível 1, regime de
trabalho Dedicação Exclusiva, destinada ao DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO da FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS
HUMANAS, na área de conhecimento: Teorias da comunicação -
história, cultura e política, realizado nos termos do Edital nº 399, de
19/07/2016, publicado no DOU de 21/07/2016, Seção 3, páginas 46 a
48, e homologado pelo Edital nº 158, de 06/02/2017, publicado no
DOU de 07/02/2017, Seção 3, página 52, de acordo com o artigo 16
do Decreto nº 6.944, de 21/08/2009.

Nº 704 - O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve prorrogar, pelo
período de 1 (um) ano, a partir de 07/02/2017, o prazo de validade do
Concurso Público para provimento de cargo na Classe A, com a
denominação de PROFESSOR ADJUNTO A, Nível 1, regime de
trabalho Dedicação Exclusiva, destinada ao DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO da FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS
HUMANAS, na área de conhecimento: Comunicação em ambiente
digital - criação, produção e mediação, realizado nos termos do Edital
nº 400, de 19/07/2016, publicado no DOU de 21/07/2016, Seção 3,
páginas 46 a 51, e homologado pelo Edital nº 161, de 06/02/2017,
publicado no DOU de 07/02/2017, Seção 3, página 52, de acordo com
o artigo 16 do Decreto nº 6.944, de 21/08/2009.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

ESCOLA DE ENFERMAGEM

RETIFICAÇÃO

Na Dispensa de Licitação Nº 68/2017 publicada no D.O.U de
30/10/2017, Seção 3, Pág. 59 , Onde se lê: Objeto: Contratação de
Fundação deApoio à Projeto de pesquisa. Leia-se: Objeto: Contra-
tação de Fundação para dar apoio à Projeto de pesquisa: Qualificação
das Ações de Promoção de Alimentação Adequada e Saudável e de
Prevenção e Controle da Obesidadeno Sistema Único de Saúde..

(SIDEC - 27/12/2017) 153279-15229-2017NE800005

FACULDADE DE MEDICINA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
No- 77/2017 UASG 153289

Processo: 23072056981201758 . Objeto: Contratação da Fundep para
dar apoio ao Projeto de Pesquisa "Promoção da Saúde e Antro-
posofia: uma proposta de pesquisa/intervenção". Total de Itens Li-
citados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº
8.666 de 21/06/1993, combinado com Art. 1º da Lei nº 8.958/1994..
Justificativa: Contratação de Fundação de Apoio para gestão admi-
nistrativa e financeira de Projeto conforme Leis 8666/1993 e
8958/1993. Declaração de Dispensa em 27/12/2017. ELZA MACHA-
DO DE MELO. Coordenadora do Projeto. Ratificação em
27/12/2017. HUMBERTO JOSE ALVES. Vice-diretor. Valor Global:
R$ 1.900.000,00. CNPJ CONTRATADA : 18.720.938/0001-41 FUN-
DACAODE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

(SIDEC - 27/12/2017) 153289-15229-2017NE800029

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
No- 78/2017 UASG 153289

Processo: 23072057860201723 . Objeto: Contratação da FUNDEP
com a finalidade de dar apoio ao Mais Médicos para o Brasil -
UNASUS/UFMG/2018, para atender às necessidades de capacitação e
educação permanente de trabalhadores do Sistema Único de Saúde "
relativo ao Termo de Execução Descentralizada nº 187/2017 cele-
brado entre a Universidade Federal de Minas Gerais e o Fundo
Nacional de Saúde/Ministério da Saúde Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de
21/06/1993, combinado com Art. 1º da Lei nº 8.958/1994.. Justi-
ficativa: Contratação de Fundação de Apoio para gestão adminis-
trativa e financeira de Projeto conforme Leis 8666/1993 e 8958/1993.
Declaração de Dispensa em 27/12/2017. EDISON JOSE CORREA.
Coordenador do Projeto. Ratificação em 27/12/2017. HUMBERTO
JOSE ALVES. Vice-diretor. Valor Global: R$ 1.000.000,00. CNPJ
CONTRATADA : 18.720.938/0001-41 FUNDACAODE DESEN-
VOLVIMENTO DA PESQUISA.

(SIDEC - 27/12/2017) 153289-15229-2017NE800029

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2017 UASG 153289

Número do Contrato: 16/2015.
Nº Processo: 23072039835201504.
DISPENSA Nº 62/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Con-
tratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA.
Objeto: Prorrogação de vigência do contrato original passando o
mesmo a vigorar até 31/12/2018. Fundamento Legal: Inc. II, Art. 57
da Lei n?7 8.666/1993. Vigência: 18/12/2017 a 31/12/2018. Data de
Assinatura: 18/12/2017.

(SICON - 27/12/2017) 153289-15229-2017NE800029

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 2/2017 UASG 153289

Número do Contrato: 19/2015.
Nº Processo: 23072040066201589.
DISPENSA Nº 66/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Con-
tratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA.
Objeto: Prorrogação de vigência do contrato original passando o
mesmo a vigorar até 23/01/2019. Fundamento Legal: Inc. II, Art. 57
da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 18/12/2017 a 23/01/2019. Data de
Assinatura: 18/12/2017.

(SICON - 27/12/2017) 153259-15229-2017NE800029

RETIFICAÇÃO

Na Dispensa de Licitação Nº 53/2017 publicada no D.O.U de
07/12/2017, Seção 3, Pág. 77 , Onde se lê: Contratada: FUNDACAO
DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. Valor: R$ 510.000,00.
Leia-se: Contratada: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA
PESQUISA. Valor: R$ 460.000,00.

(SIDEC - 27/12/2017) 153289-15229-2017NE800029

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
No- 89/2017 UASG 153293

Processo: 23072053550201730 . Objeto: Contratação da Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP com a finalidade de dar
apoio ao projeto de pesquisa "Elaboração e validação de metodologia
para a identificação dos termos marginais por técnicas de senso-
riamento remoto aliadas à utilização de dados hidrológicos - Estudo
piloto do Rio São Francisco". Total de Itens Licitados: 00003. Fun-
damento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Declaração de Dispensa em 07/12/2017. DABIR LUCIANO DA
COSTA. Chefe da Seção de Contabilidade/igc/ufmg. Ratificação em
07/12/2017. VILMA LUCIA MACAGNAN CARVALHO. Vice-di-
retora do Instituto de Geociências/ufmg. Valor Global: R$
215.000,00. CNPJ CONTRATADA : 18.720.938/0001-41 FUNDA-
CAODE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

(SIDEC - 27/12/2017) 153293-15229-2017NE000011
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