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9 A contratação dos candidatos aprovados vincula-se ao limite de vagas disponibilizadas no
presente Edital. Os candidatos aprovados terão direito somente à observância da ordem de sua
classificação, de acordo com a Portaria de Homologação.

10 Somente será realizado o contrato do candidato, se estiverem atendidos os requisitos previstos
na legislação vigente, como os do Art. 5° da Lei nº 8112/1990 e demais normas aplicáveis.

10.1 Os diplomas a serem apresentados, deverão ser de cursos reconhecidos pelo MEC, nos
termos da legislação vigente, e, quando expedidos por instituições de ensino estrangeiras, deverão estar
reconhecidos (conforme o § 2º do art. 48, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996);

11 Os candidatos que já firmaram contrato administrativo com base na Lei nº 8.745/93 poderão
ser novamente contratados, desde que já tenha decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do
contrato anterior em qualquer área do território nacional.

12 O período de validade deste Processo Seletivo será de 1 (um) ano.
13 Observados os Princípios da Economicidade e da Razoabilidade, facultar-se-á à UFJF, após o

preenchimento das vagas dispostas no presente Edital e diante da eventual necessidade de provimento de
novos quantitativos de vagas, contratar candidatos aprovados em Regime de Trabalho diverso do
especificado em cada Seleção.

14 É de inteira responsabilidade do candidato manter-se informado das legislações que regem esta
seleção, as quais estão disponibilizadas em (http://www.ufjf.br/progepe/links/legislacao/)

15 Todos os atos e as informações específicas de cada seleção serão publicadas por afixação em
quadro de avisos destinado para tal fim, na Unidade Acadêmica na qual for realizado o certame, sendo de
inteira responsabilidade de cada candidato, manter-se informado sobre o andamento da seleção.

KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO

ANEXO

Seleção nº 37
COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII - (Secretaria - Telefone: (32) 3229-7602/7603)
Seleção 37: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
Processo nº 23071.004273/2018-22 Nº de vaga(s): 01 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas

semanais
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Conjunto de disciplinas do 1° ao 5° ano do Ensino

Fundamental.
b) PROVAS: Escrita, Títulos e Entrevista.
c) TITULAÇÃO EXIGIDA: Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Licenciatura Plena em qualquer

área com Magistério 2°grau ou Normal Superior.
d) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 09/04/2018, às 14h,

no Anfiteatro do Fundamental do Colégio de Aplicação João XXIII - Juiz de Fora.

EDITAL Nº 12, DE 22 DE MARÇO DE 2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora comunica que
estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto,
seleções nº 38 a 40 de 2018, na forma dos atos autorizativos e normativos abaixo:

Lei nº 8.745, de 09/12/1993;
Decreto nº 7.485, de 18/05/2011, alteração pelo Decreto n° 8.259, de 29/05/2014;
Lei nº 12.772, de 28/12/2012;
Resolução CEPE nº 22/1998;
Portaria UFJF nº 986, de 30/12/2009.
1 O candidato poderá se inscrever para concorrer a vaga no cargo de Professor Substituto,

conforme particularidades descritas no Anexo ao presente Edital.
1.1 É permitida a inscrição do candidato em mais de uma das Seleções constantes do Anexo

do presente Edital, sendo de responsabilidade do candidato a verificação da compatibilidade dos dias e
horários das provas das seleções pretendidas. A inscrição a ser feita em cada uma das Seleções
implicará a necessidade de observância de procedimento com requerimento próprio e específico para
cada Seleção.

2 DAS VAGAS:
2.1 Quantitativo de vagas a serem providas: o constante do Anexo.
2.2 Seleção 38 - destina-se à contratação de professor substituto para exercício na Universidade

Federal de Juiz de Fora - Campus Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora - MG.
2.3 Seleções 39 e 40 - destinam-se à contratação de professor substituto para exercício na

Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares, na cidade de Governador
Valadares - MG.

3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 Períodos de inscrições (exceto sábados, domingos, feriados e recessos): de 26/03/2018 a

02/04/2018, de 09h as 12h e de 13h as 16h, no horário de Brasília.
3.2 Locais e Endereços das Inscrições: As inscrições serão efetuadas, pessoalmente ou por

terceiros, diretamente nas secretarias das Unidades Acadêmicas às quais cada Departamento está
vinculado, cujos endereços encontram-se abaixo relacionados:

a) Seleção 38 - Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Juiz de Fora, Rua José
Lourenço Kelmer, s/n, Campus Universitário - Bairro São Pedro - CEP 36.036-900 - Juiz de Fora -
MG;

b) Seleções 39 e 40 - Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Va l a d a r e s ,
Avenida Dr. Raimundo Monteiro de Rezende, 330, 3º andar (Prédio da Faculdade Pitágoras), Centro -
CEP 35010-177 - Governador Valadares - MG.

3.3 Os requerimentos de inscrição e respectiva documentação poderão ser enviados via postal,
desde que recebidos no setor responsável pelos serviços de protocolo da respectiva Seleção, dentro do
período de inscrições fixado por este Edital, arcando o candidato com os eventuais riscos oriundos desta
modalidade de inscrição, em quaisquer hipóteses em que a entrega não seja feita na data limite e no(s)
endereço(s) indicado(s).

3.3.1 Nas inscrições realizadas via postal deverá constar do respectivo envelope utilizado para
envio dos documentos de inscrição, obrigatoriamente, como "destinatário" o Departamento e a Unidade
Acadêmica aos quais a seleção está vinculada, o número do Edital, o número da Seleção, com o
endereço para o qual está sendo enviada a inscrição.

4 DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO: No ato da inscrição, deverão ser entregues ou
enviados via postal os seguintes documentos:

a) Ficha de Inscrição em Processo Seletivo Simplificado preenchida, disponível em
h t t p : / / w w w. u f j f . b r / p r o r h / f o r m u l a r i o s / s e l e c a o - d e - p r o f e s s o r e s - s u b s titutos-e-visitantes/

b) cópia simples de documento de identidade;
c) cópia simples do CPF;
d) certidão de quitação eleitoral (www.tse.jus.br);
e) cópia simples de documento que comprove estar em dia com obrigações militares, quando

couber;
f) cópia simples de documento que comprove a titulação exigida no Edital, conforme

Anexo;
g) requerimento de atendimento especial (para aqueles que o necessitarem) e

4.1 Será indeferida a inscrição do candidato que não satisfizer as condições exigidas neste
Edital, cuja análise é de responsabilidade do chefe de Departamento. Após o término das inscrições, o
resultado do deferimento/indeferimento será publicado, por afixação, na Secretaria da Unidade
Acadêmica.

4.2 Procedimento de Recursos contra os Atos de Deferimento/Indeferimento: Caberá recurso a
ser interposto no prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da divulgação do ato de
deferimento/indeferimento da inscrição. O recurso deverá ser interposto pessoalmente ou por terceiro, no
mesmo local da inscrição da seleção pretendida, de 9h às 12h e de 13h às 16h.

4.2.1 Os interessados poderão, também, enviar seus recursos através de fax ou e-mail, cujo
número ou endereço deverão ser solicitados na Secretaria da Unidade Acadêmica, sendo de
responsabilidade do candidato a confirmação da legibilidade e do recebimento do documento através dos
telefones constantes do Anexo, respeitados os prazos e horários previstos no subitem anterior.

4.3 Não será cobrada taxa de inscrição.
4.4 Atendimento especial: No ato da inscrição, o candidato, que necessitar de atendimento

especial nos dias do concurso, deverá requerê-lo por escrito ao Chefe de Departamento, fundamentando
seu pedido, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. A UFJF,
atendidas a razoabilidade e as condições de atendimento, deferirá ou não o atendimento, em caráter
irrecorrível.

4.5 Em caso de amamentação, a candidata deverá trazer acompanhante para a criança, não
sendo acrescido tempo à prova.

4.6 A inscrição implica o compromisso tácito por parte do candidato de aceitar as condições
estabelecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos atos, dos quais não poderá ser
alegado desconhecimento.

5 DAS PROVAS:
5.1 As datas, horários e locais da instalação da Banca Examinadora encontram-se no Anexo.
5.2 As datas e os horários das provas serão informados pela Banca Examinadora logo após a

sua instalação, com a divulgação do Cronograma Inicial da(s) primeira(s) prova(s) e do Cronograma
Final, relativo às demais provas da Seleção.

5.3 A(s) prova(s) "Escrita" e/ou "Prática" poderá(ão) ser realizada(s) imediatamente após a
instalação da Banca Examinadora.

5.4 Os Pontos/Programas de cada Seleção serão disponibilizados, no ato da inscrição, nas
Secretarias das Unidades Acadêmicas às quais cada Departamento está vinculado.

5.5 Os critérios de avaliação das provas e de classificação são os constantes dos Art. 13 e 15,
respectivamente, da Resolução n° 22/1998.

6 As seleções serão realizadas por Bancas Examinadoras designadas conforme estabelece o Art.
33 da Resolução n° 22/1998. Será selecionado para contratação temporária de excepcional interesse
público, como Professor Substituto, por prazo certo e determinado, o candidato que obtiver maior média
no certame e será considerado reprovado aquele que obtiver nota interior a 7 (sete) em cada uma das
provas de cunho eliminatório.

7 DA REMUNERAÇÃO: A remuneração do professor contratado será paga em parcela única
composta por: Vencimento Básico (VB) e Retribuição por Titulação (RT). O Professor Substituto
somente fará jus ao pagamento da RT conforme titulação exigida para sua respectiva seleção,
estabelecida no Anexo do presente Edital, sendo vedada qualquer alteração p o s t e r i o r.

7.1 Tabela de Remuneração, conforme a Lei nº 12.772, de 28/12/2012, para a Carreira de
Magistério Superior (Alterada pela Lei Nº 12.863, de 24/09/2013.)

. Vencimento Básico + Retribuição por Titulação (se exigida no Anexo do Edital)
para o Regime de 40 horas semanais
. Classe Denominação Nível Ve n c i m e n t o

Básico em R$
Retribuição por titulação em R$
(se exigida no Anexo do edital)

Total em
R$

. A Adjunto A
Assistente A
Auxiliar

1 3.121,76 Doutorado 2.620,38 5 . 7 4 2 , 11

. Mestrado 1 . 11 9 , 2 9 4.241,02

. Especialização 430,32 3.552,08

. Vencimento Básico + Retribuição por Titulação (se exigida no Anexo do Edital)
para o Regime de 20 horas semanais
. Classe Denominação Nível Ve n c i m e n t o

Básico em R$
Retribuição por titulação em R$
(se exigida no Anexo do edital)

Total em
R$

. A Adjunto A
Assistente A
Auxiliar

1 2.236,30 Doutorado 1.141,15 3.377,45

. Mestrado 540,85 2.777,15

. Especialização 189,07 2.425,37

8 Poderão ser contratados como Professor Substituto os servidores da Administração direta ou
indireta da União, bem como empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, desde que
comprovada compatibilidade de horário, excetuando-se ocupantes de cargo efetivo, integrantes da
carreira de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987.

9 A contratação dos candidatos aprovados vincula-se ao limite de vagas disponibilizadas no
presente Edital. Os candidatos aprovados terão direito somente à observância da ordem de sua
classificação, de acordo com a Portaria de Homologação.

10 Somente será realizado o contrato do candidato, se estiverem atendidos os requisitos
previstos na legislação vigente, como os do Art. 5° da Lei nº 8112/1990 e demais normas
aplicáveis.

10.1 Os diplomas a serem apresentados, deverão ser de cursos reconhecidos pelo MEC, nos
termos da legislação vigente, e, quando expedidos por instituições de ensino estrangeiras, deverão estar
reconhecidos (conforme o § 2º do art. 48, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996);

11 Os candidatos que já firmaram contrato administrativo com base na Lei nº 8.745/93 poderão
ser novamente contratados, desde que já tenha decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do
contrato anterior em qualquer área do território nacional.

12 O período de validade deste Processo Seletivo será de 1 (um) ano.
13 Observados os Princípios da Economicidade e da Razoabilidade, facultar-se-á à UFJF, após

o preenchimento das vagas dispostas no presente Edital e diante da eventual necessidade de provimento
de novos quantitativos de vagas, contratar candidatos aprovados em Regime de Trabalho diverso do
especificado em cada Seleção.

14 É de inteira responsabilidade do candidato manter-se informado das legislações que regem
esta seleção, as quais estão disponibilizadas em (http://www.ufjf.br/progepe/links/legislacao/)

15 Todos os atos e as informações específicas de cada seleção serão publicadas por afixação em
quadro de avisos destinado para tal fim, na Unidade Acadêmica na qual for realizado o certame, sendo
de inteira responsabilidade de cada candidato manter-se informado sobre o andamento da seleção.

KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO
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ANEXO

Seleções nº 38 a 40
FACULDADE DE ODONTOLOGIA - Contato(s): (32) 2102-3850/ 2102-3851
Seleção 38: Departamento de Odontologia Restauradora
Processo nº 23071.004322/2018-27 Nº de vaga(s): 01 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas

semanais
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Prótese Dentária e Dentística.
b) PROVAS: Didática, Títulos e Entrevista.
c) TITULAÇÃO EXIGIDA: Graduação Odontologia com Especialização em Prótese Dentária

ou em Dentística.
d) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 09/04/2018, às

09h, na Faculdade de Odontologia, sala 03 - UFJF - Campus Juiz de Fora.
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES -

Contato(s): (33) 3301-1000/ (33) 3301-1006
Seleção 39: Departamento de Ciências Básicas da Vida
Processo nº 23071.004103/2018-48 Nº de vaga(s): 01 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas

semanais
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Farmacologia Básica e Clínica.
b) PROVAS: Didática, Títulos e Entrevista.
c) TITULAÇÃO EXIGIDA: Graduação em Ciências da Saúde ou Ciências Biológicas; com

Mestrado na subárea CAPES Farmacologia.
d) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 10/04/2018, às

08h, na Avenida Dr. Raimundo Monteiro de Rezende, 330, Centro (Prédio da Faculdade Pitágoras) -
UFJF - Campus Governador Valadares

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CAMPUS GOVERNADOR
VALADARES - Contato(s): (33) 3301-1000/ (33) 3301-1007

Seleção 40: Departamento de Administração
Processo nº 23071.004065/2018-23 Nº de vaga(s): 01 (uma) Regime de Trabalho: 20 horas

semanais
a) ÁREA DE CONHECIMENTO: Gestão de Operações, Cadeia de Suprimentos, Logística e

Estratégia.
b) PROVAS: Escrita, Didática, Títulos e Entrevista.
c) TITULAÇÃO EXIGIDA: Graduação em Administração ou Engenharias com Especialização

em qualquer área.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

EDITAL PRGDP Nº 23, DE 21 DE MARÇO DE 2018

O Reitor da Universidade Federal de Lavras no uso de suas atribuições regimentais, tendo em
vista memorando eletrônico nº 23090.010006/2018-66, do Departamento de Estudos da Linguagem,
resolve retificar o Edital PRGDP nº 22/2018, publicado no DOU de 19/3/2018, Seção 3, página 53,
conforme a seguir.

No quadro do ítem 1.1., onde se lê:

. Depto Área Titulação mínima exigida Regime de
trabalho

Nº de
Va g a s

. DCH Língua Inglesa Mestrado em Letras. 40 horas
semanais

1

leia-se:

. Depto Área Titulação mínima exigida Regime de
trabalho

. DEL Língua Inglesa Mestrado em Educação ou Letras-
Língua Inglesa ou Linguística, ou
Linguística Aplicada.

40 horas
semanais

JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO

d) INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA / INÍCIO DAS PROVAS: 10/04/2018, às
08h, na Avenida Dr. Raimundo Monteiro de Rezende, 330, Centro (Prédio da Faculdade Pitágoras) -

UFJF - Campus Governador Valadares

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2018

Comunicamos que o edital da licitação supracitada,
publicada no D.O.U de 19/03/2018 foi alterado. Objeto: Pregão
Eletrônico - Aquisição de gravadores digitais de voz e leitores de
etiquestas RFID.

Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 26/03/2018 das
08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h59. Endereço: Praça Prof. Edmir Sá
Santos - Cx. Postal 3037 LAVRAS - MG. Entrega das Propostas: a
partir de 26/03/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 06/04/2018, às 08h30 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

LIDIANE FATIMA EVANGELISTA
Diretora de Gestão de Materiais

(SIDEC - 23/03/2018) 153032-15251-2018NE800017

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2018

N° do Contrato 004/2018. Processo 23072.034401/2017-71.
Contratante: Universidade Federal de Minas Gerais. Contratada:
Banco Santander (Brasil) S.A. Objeto: Cessão Uso Agencia Bancária
na Praça de Serviços da UFMG no prazo de 60 (sessenta) meses.
Data Assinatura: 01/03/2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2018 - UASG 158717

Nº Processo: 23520000309201863 . Objeto: Locação de imóvel,
em atendimento à necessidade do Centro Multidisciplinar de Bom
Jesus da Lapa da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Total
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2017

A Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, CNPJ/MF
nº 11.118.393/0001-59, comunica a homologação do Pregão Eletrônico
nº. 069/2017 (Processo nº º 23204.008805/2017-67), que objetiva a
"eventual aquisição de Material de Consumo Laboratorial - Reagentes,
do Instituto de Ciências da Educação, Universidade Federal do Oeste do
Pará - Ufopa". os objetos ora licitados foram homologados às
Empresas:

1) LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ:
01.151.850/0001-53, R$ 2.278,90; 2) ULTRA COMMERCE
DISTRIBUICAO LTDA - ME, CNPJ: 12.003.969/0001-03, R$
3.990,00; 3) MG COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS
LTDA - ME, CNPJ: 14.730.713/0001-15, R$ 340,00; 4) NATIVA LAB
PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ: 17.930.162/0001-
21, R$ 1.051,00; 5) CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS EIRELI -
ME, CNPJ: 21.263.301/0001-88, R$ 990,00;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2018 - UASG 153063

Nº Processo: 4799/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação
de empresas especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GRÁFICOS (IMPRESSÃO E ACABAMENTO) DE 03 (TRÊS)
VOLUMES DA COLEÇÃO DIÁLOGOS DE PLATÃO (EDIÇÃO
BILÍNGUE). Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 26/03/2018
de 09h00 às 17h00. Endereço: Rua Augusto Corrêa,01 Cidade
Universitaria Prof.silveira Neto Guamá - BELEM - PA ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 1 5 3 0 6 3 - 0 5 - 1 7 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 26/03/2018 às 09h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

Abertura das Propostas: 06/04/2018 às 10h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO
Reitor

(SIDEC - 23/03/2018) 153063-15230-2017NE800094

da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: O objeto do processo
é dispensável de licitação conforme o Art. 24º, Inciso X da Lei nº
8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 28/02/2018.
ADRIANA MIGLIORINI KIECKHOFER. Pró-reitora de
Administração e Infraestrutura. Ratificação em 22/03/2018.
IRACEMA SANTOS VELOSO. Reitora Pro-tempore. Valor
Global: R$ 58.800,00. CPF CONTRATADA : 004.182.345-15
HELVECIO MODESTO COELHO.

(SIDEC - 23/03/2018) 158717-26447-2018NE800088

6) FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ:
21.707.794/0001-06, R$ 5.703,77; 7) PROBIOMA - PRODUTOS
NATURAIS DOS BIOMAS BRASILEIROS LTDA, CNPJ:
27.500.796/0001-06, R$ 1.565,00; 8) DAIANE DE PAULA - ME,
CNPJ: 28.397.604/0001-32, R$ 723,84; 9) COMERCIAL SOL
RADIANTE LTDA - ME, CNPJ: 40.392.813/0001-99, R$ 475,00.

Assinatura da ata: 19/02/2018. Vigência da Ata: 12 meses. Este
resultado foi objeto de publicação prévia no site
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r.

GEANY CLEIDE CARVALHO MARTINS
Pró-Reitora de Administração

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

EDITAL Nº 25, DE 22 DE MARÇO DE 2018
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITU TO

A Reitora da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições, considerando o disposto nos termos da Lei n° 8.745/93, combinada com a Lei n° 12.772/2012, alterada pela Lei n° 12.863/2013 e
com a Resolução nº 07/2017 do CONSEPE, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto do Departamento de Tecnologia de Alimentos, do Centro de Tecnologia e
Desenvolvimento Regional, conforme Edital de abertura n° 122, de 04/12/2017, publicado no DOU n° 232, de 05/12/2017, seção 03, págs. 72 a 74, discriminado no quadro abaixo:
. Departamento Respon-
sável

Área de Conhecimento e Área(s)
afim(ns)

Classe e Denominação N° de
Va g a s

Regime de
Tr a b a l h o

Nome Classificação Mé-
dia/Pon-
tos

. Tecnologia de Alimentos Ciência e Tecnologia de
Alimentos

Classe A / Denominação
Assistente A

01 T- 2 0 1º lugar - Rayssa Julliane de Carvalho Aprovada e Classificada 94,28

. 2º lugar - Narciza Maria de Oliveira Arcanjo Aprovada 88,20

. 3º lugar - Roberta Cris Doce de Moura Aprovada 70,62

. 4º lugar - Érika Tayse da Cruz Almeida Aprovada 63,25

. 5º lugar - Francisca Pereira de Moraes Aprovada 60,88
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