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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 60/2012 - UASG 153030

Nº Processo: 23088002228201269 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Manilhas para rede de drenagem de água
pluvial no ParcTec-UNIFEI. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital:
29/08/2012 de 08h00 às 10h00 e de 14h às 16h00 . Endereço: Av.
Bps, 1303 Pinheirinho - ITAJUBA - MG . Entrega das Propostas: a
partir de 29/08/2012 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. .
Abertura das Propostas: 11/09/2012 às 09h00 site www.compras-
net.gov.br. . Informações Gerais: Edital disponível no sítio www.uni-
fei.edu.br, link: licitação.

MARINA DE SOUZA SANTOS
Pregoeira

(SIDEC - 28/08/2012) 153030-15249-2012NE800238

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Nº 532/2012 - Professor Substituto. Contratante: Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. Contratado: ADÉLIA APARECIDA DA SIL-
VA CARVALHO. Objeto: Altera a cláusula sexta, relativa à vigência.
Autorização interna: Parecer da PRORH nº 9-154/12. Vigência:
27/04/2011 a 26/04/2013. Data da assinatura: 31/05/2012. Dotação do
Tesouro Nacional. Processo nº 23072.037335/2012-87.

Nº 533/2012 - Professor Temporário. Contratante: Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. Contratado: BERNARDO AUGUSTO CHA-
VES DÓRIA. Objeto: Altera a cláusula sexta, relativa à vigência.
Autorização interna: Parecer da PRORH nº 17-015/2012. Vigência:
02/01/2012 a 31/12/2012. Data da assinatura: 25/06/2012. Dotação do
Tesouro Nacional. Processo nº 23072.032151/2012-21.

Nº 534/2012 - Professor Substituto. Contratante: Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. Contratado: DELFINA MARIA CALDEIRA
DE MIRANDA TEIXEIRA. Objeto: Altera a cláusula sexta, relativa
à vigência. Autorização interna: Parecer da PRORH nº 9-217/2012.
Vigência: 02/04/2012 a 31/12/2012. Data da assinatura: 24/07/2012.
Dotação do Tesouro Nacional. Processo nº 23072.037352/2012-14.

Nº 535/2012 - Professor Substituto. Contratante: Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. Contratado: EMILSON RIBEIRO VIANA
JÚNIOR. Objeto: Altera a cláusula sexta, relativa à vigência. Au-
torização interna: Parecer da PRORH nº 9-186/2012. Vigência:
01/08/2011 a 31/12/2012. Data da assinatura: 25/06/2012. Dotação do
Tesouro Nacional. Processo nº 23072.041053/2012-84.

Nº 536/2012 - Professor Substituto. Contratante: Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. Contratado: GERALDO MATHIAS RIBEI-
RO. Objeto: Altera a cláusula sexta, relativa à vigência. Autorização
interna: Parecer da PRORH nº 9-186/2012. Vigência: 10/03/2011 a
31/12/2012. Data da assinatura: 25/06/2012. Dotação do Tesouro Na-
cional. Processo nº 23072.041055/2012-73.

Nº 537/2012 - Professor Substituto. Contratante: Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. Contratado: LUÍZA MARINA SOARES
FRAIHA. Objeto: Altera a cláusula sexta, relativa à vigência. Au-
torização interna: Parecer da PRORH nº 9-217/2012. Vigência:
10/04/2012 a 31/12/2012. Data da assinatura: 24/07/2012. Dotação do
Tesouro Nacional. Processo nº 23072.037353/2012-69.

Nº 538/2012 - Professor Substituto. Contratante: Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. Contratado: MARIA CAROLINA TOMÁS.
Objeto: Altera a cláusula sexta, relativa à vigência. Autorização in-
terna: Parecer da PRORH nº 9-198/12. Vigência: 23/03/2012 a
31/12/2012. Data da assinatura: 06/07/2012. Dotação do Tesouro Na-
cional. Processo nº 23072.029974/2012-79.

Nº 539/2012 - Professor Substituto. Contratante: Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. Contratado: SABINA MAURA SILVA. Ob-
jeto: Altera a cláusula sexta, relativa à vigência. Autorização interna:
Parecer da PRORH nº 9-216/12. Vigência: 03/10/2011 a 31/12/2012.
Data da assinatura: 24/07/2012. Dotação do Tesouro Nacional. Pro-
cesso nº 23072.038083/2012-11.

Nº 540/2012 - Professor Visitante. Contratante: Universidade Federal
de Minas Gerais. Contratado: ECIDINÉIA PINTO SOARES DE
MENDONÇA. Objeto: Altera as cláusulas primeira e terceira, re-
lativas, respectivamente, ao regime e à retribuição mensal, a partir de
01/03/2012. Regime: Dedicação Exclusiva. Retribuição: R$ 7.333,67
(sete mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos),
correspondente ao vencimento de Professor Adjunto, Nível 01, com
retribuição por titulação. Autorização interna: Parecer da PRORH nº
15-005/2012. Data da assinatura: 01/03/2012. Dotação do Tesouro
Nacional. Processo nº 23072.041980/2012-02.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 401/2012, publicado no
DOU de 16/05/2012, Seção 3, Pág. 64. Onde se lê: "Professor Au-
xiliar", leia-se: "Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnoló-
gico"

EDITAL Nº 563, DE 28 DE AGOSTO DE 2012

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, resolve PRORROGAR, pelo
período de 06 (seis) meses, o prazo de validade do Concurso Público
para provimento de cargo na classe de PROFESSOR VISITANTE,
Faculdade de Letras:

- Área de Conhecimento: Literatura Brasileira. Edital
028/2012, de 13/01/2012, publicado no D.O.U. de 16/01/2012, seção
03, página 71; e homologado no Edital 198/2012, de 22/03/2012,
publicado no D.O.U. de 21/03/2012, seção 3, página65.

CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ

EDITAL Nº 564, DE 28 DE AGOSTO DE 2012

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, com base no Decreto nº
6.944, de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, nos termos
da Portaria Normativa Interministerial MEC/MPOG nº 22, de
30/04/07, publicada no DOU de 02/05/2007, da Portaria Normativa
Interministerial MEC/MPOG nº 08, de 26/08/2008, publicada no
DOU de 27/08/2008 e da Nota Técnica nº 01/2007/DEDES/SE-
SU/MEC, de 03/08/2007, em conformidade com a Lei nº 8.112, de
11/12/1990, publicada no DOU 12/12/1990, resolve tornar público
que, consoante o prazo abaixo especificado, serão recebidas inscri-
ções de candidatos ao Concurso Público de Provas e Títulos para
provimento efetivo de vaga(s) da Carreira de Magistério Superior, na
Classe de PROFESSOR AUXILIAR, Nível 01, lotada(s) nesta Uni-
versidade e destinada(s) ao DEPARTAMENTO DE PROPEDÊUTI-
CA COMPLEMENTAR da FACULDADE DE MEDICINA, de acor-
do com a seguinte discriminação:

1. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Atividades pertinentes à pesquisa, ensino no nível superior e

extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do
conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura e
atividades inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia,
coordenação e assistência na própria instituição, além de outras pre-
vistas na legislação vigente.

Quadro 1 - Quadro de especificação da(s) vaga(s)

Número de vaga(s) 01 (uma)
Área de conhecimento Tecnólogo - Radiodiagnóstico
Regime de trabalho Tempo Parcial (20 horas semanais)
Ti t u l a ç ã o Diploma de Físico reconhecido pelo Ministério da Educação e

com certificação em Física Médica em Radiodiagnóstico ou Me-
dicina Nuclear.

Perfil do candidato Físico com experiência em radiodiagnóstico com certificação pela
Associação Brasileira de Físicos Médicos na área de Radiodiag-
nóstico ou Medicina Nuclear.

Inscrição Período de inscri-
ção

Até 60 (sessenta) dias a partir do 5º dia da
publicação do Edital.

Endereço Secretaria Geral da Faculdade de Medicina.
Av. Alfredo Balena, 190 - andar térreo - sala
81 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - MG -
CEP 30130-100

Horário(s) Das 08:30 às 11:00 e das 14:00 às 16:00, nos
dias úteis.

Contato(s) Telefone(s): (31) 3409-9633 / 3409-9105
Endereço da página ele-
trônica onde consta o(s)
programa(s), quando for
o caso, e demais infor-
mações do Concurso
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Tipos de prova Prova de Títulos, Prova Escrita com caráter eliminatório e Prova
Didática.

Período de realização
do Concurso/Datas pro-
váveis para realização
das provas

De 60 (sessenta) a 80 (oitenta) dias a partir do término das
inscrições.

2. DA(S) VAGA(S)
O Concurso visa ao provimento da(s) vaga(s) especificada(s) no Qua-
dro 1 deste Edital.
3. DA REMUNERAÇÃO
A remuneração inicial será composta pelo Vencimento Básico e Re-
tribuição por Titulação (RT), conforme apresentada na Tabela abai-
xo:
Tabela referente à remuneração do Cargo

Classe Regime Remuneração
AUXILIAR Tempo Parcial (20 horas semanais) R$ 1.597,92

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. O prazo de inscrição terá início a partir do 5º dia da publicação
deste Edital.
4.2. As inscrições deverão ser realizadas no local, horário e período
especificados no Quadro 1 deste Edital.
4.3. Valor da taxa de inscrição: R$ 39,95 (trinta e nove reais e
noventa e cinco centavos) paga no Banco do Brasil S/A, por meio de
Guia de Recolhimento da União - GRU, na Conta Única: 170500-8,
Agência: 4201-3; Código: 1530621522928883-7.
4.4. A inscrição somente será aceita mediante a confirmação do
pagamento da taxa de inscrição.
4.5. Em hipótese alguma, o valor referente ao pagamento da taxa de
inscrição será devolvido, salvo no caso de cancelamento do certame
por conveniência da UFMG.
4.6. O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, os seguintes
documentos:
a) Termo de requerimento de inscrição devidamente preenchido;
b) Carteira de Identidade ou outra prova de ser brasileiro nato ou
naturalizado e, no caso de estrangeiro, documento de identificação;
c) Comprovação de quitação com o Serviço Militar, quando for o
caso, e com a Justiça Eleitoral, dispensável no caso de candidatos
estrangeiros;
d) Comprovante do pagamento ou da isenção da taxa de inscrição;

e) Sete cópias do curriculum vitae.
4.7. Os documentos comprobatórios deverão ser apresentados, em via
única, com documentos numerados sequencialmente e, preferencial-
mente, na mesma sequência apresentada no curriculum vitae, até vinte
e quatro horas após a divulgação da lista de classificados na Prova
Escrita, de acordo com o parágrafo único do artigo 28 e do artigo 34
da Resolução nº 02/2010.
4.8. O candidato portador de deficiência deverá, no ato da inscrição,
informar a deficiência e se necessita de condições especiais para a
realização das provas.
4.9. Em caso de inscrição por procuração, o procurador do candidato
deverá apresentar documentação original de identificação civil, bem
como fornecer seu endereço e telefone para contato.
4.10. O candidato inscrito receberá, juntamente com o Protocolo de
Inscrição, cópia deste Edital; do programa integral do Concurso,
quando for o caso; da Resolução Complementar nº 02/2010, do Con-
selho Universitário; e de outros documentos e demais informações
consideradas pertinentes pelo Diretor da Unidade, que deverão ser
considerados parte integrante deste Edital.
4.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação
tácita das condições estabelecidas no presente Edital, das leis e re-
gulamentos aplicáveis e das instruções específicas para o Cargo, das
quais não poderá alegar desconhecimento.
4.12. O candidato é responsável pela exatidão e veracidade de in-
formações prestadas no ato da inscrição, arcando com as conse-
quências de eventuais erros, falhas ou omissões no preenchimento de
qualquer campo necessário à inscrição.
4.13. A relação nominal dos candidatos inscritos será afixada no local
de inscrição e divulgada na página eletrônica da Unidade, bem como
do Departamento, se houver.
4.14. Os Requerimentos de Inscrição serão despachados pelo Diretor
da Unidade, que decidirá sobre a aceitação de cada um deles, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data imediatamente pos-
terior ao dia do encerramento das inscrições, ressalvado o disposto
nos parágrafos 2º e 4º do artigo 5º da Resolução nº 02/2010.
5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1. De acordo com o artigo 1º do Decreto nº 6.593, de 02/10/2008,
o candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição, declarando
que é membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº
6.134, de 26/06/2007 e informando, no ato de inscrição, o seu Nú-
mero de Identificação Social (NIS) atribuído pelo Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
5.2. A isenção mencionada no item 5.1 deverá ser solicitada mediante
requerimento, até o 5º dia útil após o início do período de inscrição,
devendo ser encaminhada com documentação comprobatória.
5.3. A UFMG, por meio do Número de Identificação Social (NIS),
procederá à consulta ao órgão competente, podendo o candidato ter
seu pedido Deferido ou Indeferido, de acordo com o artigo 2º do
Decreto nº 6.593/2008.
5.4. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em
lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do
Decreto nº 83.936, de 06/09/1979.
5.5. O resultado dos pedidos de isenção será divulgado oficialmente
até dois dias úteis após o término do período previsto para o pedido
de isenção, por e-mail dirigido ao candidato interessado.
5.6. O candidato que tiver o seu pedido de isenção indeferido deverá
efetuar o pagamento da taxa de inscrição conforme o disposto no item
4 deste Edital.
6. DO INÍCIO DO CONCURSO
6.1. O início do Concurso está indicado no Quadro 1 deste Edital.
6.2. Os candidatos serão convocados para a realização das provas,
pessoalmente e por Edital, a ser fixado em quadro de avisos da
Unidade, com antecedência mínima de quinze dias.
6.3. Será encaminhada a cada um dos candidatos inscritos, juntamente
com a convocação pessoal, cópia da Portaria do Diretor da Unidade,
designando os membros da Comissão Examinadora, cujos nomes
serão previamente divulgados, como determinado no parágrafo único
do artigo 13 da Resolução nº 02/2010, bem como cópia de eventual
Portaria em que se especifiquem alterações na composição da referida
Comissão.
6.4. Considera-se convocação pessoal a que for encaminhada, com
comprovante de postagem, para o endereço fornecido pelo candidato,
no ato da inscrição.
6.5. O Concurso será iniciado mediante sessão pública de instalação
da Comissão Examinadora, presidida pelo Chefe do Departamento ou
autoridade pertinente.
6.6. Na sessão de instalação, a Comissão Examinadora:
I- escolherá seu Presidente, o qual escolherá o seu secretário, dentre
os membros que a compõem;
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