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5.2 Não serão considerados, para os fins de análise, quaisquer registros ou
documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões
referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em outros
concursos públicos ou processos seletivos.

6 A comissão de heteroidentificação, a ser designada por ato da Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas será composta por 5 (cinco) membros e suplentes, e deliberará pela
maioria dos seus membros, sem a presença de candidato, sob forma de parecer motivado,
de acesso restrito, que terá validade apenas para o concurso presente no Edital nº
104/2019-PROGEPE.

6.1 O resultado provisório do procedimento de heteroidentificação será
publicado no site http://www.ufjf.br/concurso/ , na data provável de 15 de janeiro de
2019.

6.2 Em face do resultado provisório será cabível recurso, o qual deverá ser
enviado no dia 16 de janeiro de 2019, por e-mail, digitado em língua portuguesa, para
concurso.docente@ufjf.edu.br , endereçada à comissão recursal, a qual será composta,
caso exista recurso, por 3 (três) integrantes, distintos dos membros da Comissão de
heteroidentificação.

6.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do
procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão de
heteroidentificação e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato.

6.4 A decisão final da comissão recursal será publicada dia 21 de janeiro de
2019, em face da qual não serão cabíveis recursos.

7 Serão eliminados do concurso público os candidatos cujas autodeclarações
não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação, ainda que tenham obtido
nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de alegação
de boa-fé.

7.1 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não
enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o
procedimento de heteroidentificação.

8 Observadas as regras estabelecidas no Edital nº 104/2019-PROGEPE, bem
como o disposto neste Edital Complementar, aplica-se ao procedimento de
heteroidentificação, no que couber, o disposto na Portaria Normativa nº 4, de 06 de abril
de 2018.

9 Os casos omissos serão encaminhados para apreciação e decisão da Pró-
Reitora de Gestão de Pessoas da UFJF.

10 As disposições contidas neste Edital Complementar integram o Edital nº
104/2019-PROGEPE.

KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO

EDITAL Nº 136, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019

EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 106/2019-PROGEPE
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora

(UFJF), no uso de suas atribuições e de suas competências delegadas através da Portaria nº
01, de 02/01/2017, em observância ao Decreto nº 9.508/2018 e às deliberações e decisões
tomadas em reunião convocada e realizada com Chefes de Departamento, Diretores de
Unidades Acadêmicas, representantes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e
representante da Diretoria de Ações Afirmativas, realizada em 09/09/2019, resolve tornar
público o Edital Complementar ao Edital nº 106/2019-PROGEPE, visando estabelecer o
percentual de reserva imediata de vaga(s) para pessoas com deficiência e o(s) concurso(s)
em que será(ão) realizada(s) essa(s) reserva(s) imediata(s), na forma do item 5 do Edital nº
106/2019-PROGEPE, o qual se destina ao provimento de cargo de Professor da Carreira do
Magistério Superior para os Campi Juiz de Fora e Governador Valadares da UFJF.

1 A reserva de vagas a que se refere este Edital Complementar observará o
disposto no Edital nº 106/2019-PROGEPE, sobretudo em seu item 5.

2 A existência de reserva imediata de vaga(s) para pessoas com deficiência,
constante deste Edital Complementar, não obsta a inscrição de demais candidatos para o(s)
respectivo(s) concurso(s).

3 A inexistência de previsão de reserva imediata de vaga(s) para pessoas com
deficiência, constante deste Edital Complementar, não obsta a realização da inscrição de
pessoa(s) com deficiência no(s) demais concurso(s).

4 Para a reserva imediata de vaga(s) para pessoas com deficiência, fica
estabelecido o percentual de 15% (quinze por cento) a ser aplicado sobre o total de vagas
previstas nos Anexos I e II do Edital nº 106/2019-PROGEPE.

5 Fica reservada de forma imediata 2 (duas) vagas para pessoas com deficiência
das 11 (onze) vagas previstas nos Anexo I e II do Edital nº 106/2019-PROGEPE.

6 Em observância ao item 5.3.2.1 do Edital nº 106/2019-PROGEPE, a escolha
dos concursos em que estão sendo feitas as reservas imediatas de vagas para pessoas com
deficiência deu-se mediante sorteio, em sessão pública realizada com a presença de Chefes
de Departamentos, Diretores de Unidades, representantes da Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas e representante da Diretoria de Ações Afimativas da Universidade Federal de Juiz
de Fora.

6.1 Fica estabelecido que o Concurso nº 26, do Departamento de Patologia, da
Faculdade de Medicina, da UFJF, área de conhecimento Anatomia Patológica, processo nº
23071.012187/2019-74, previsto no Anexo I do Edital nº 106/2019-PROGEPE, ofertará de
forma imediata, 1 (uma) vaga para pessoa com deficiência.

6.2 Fica estabelecido que o Concurso nº 27, do Departamento de Ciência da
Religião, do Instituto de Ciências Humanas da UFJF, área de conhecimento Religião na
América Latina, processo nº 23071.012174/2019-03, previsto no Anexo I do Edital nº
106/2019-PROGEPE, ofertará de forma imediata, 1 (uma) vaga para pessoa com
deficiência.

7 As solicitações de nomeações visando ao provimento de vagas que
porventura surjam durante o prazo de validade do(s) concurso(s) previstos no Edital nº
106/2019 -PROGEPE observarão aos critérios de proporcionalidade e de alternância,
devendo ocorrer a convocação para nomeação de pessoas com deficiência, desde que
aprovadas, na 14ª (décima quarta), 21ª (vigésima primeira), 27ª (vigésima sétima), 34ª
(trigésima quarta) e 41ª (quadragésima primeira) vagas surgidas e assim sucessivamente.

7.1 Em hipótese alguma haverá o deslocamento das reservas imediatas das
vagas previstas no item 6, tampouco das reservas relativas às solicitações de nomeação
previstas no item 7 que porventura possam surgir durante o prazo de validade do
concurso.

7.2 Caso não haja pessoa com deficiência aprovada nos concursos para os quais
foram sorteados as reservas imediatas previstas nos subitens 6.1 e 6.2, bem como nas
convocações para nomeação estabelecidas no item 7, serão convocados os candidatos da
ampla concorrência aprovados no respectivo concurso.

8 A eliminação, a desistência ou qualquer outro impedimento de pessoa com
deficiência nomeada, tanto para as vagas imediatamente reservadas previstas nos subitens
6.1 e 6.2 deste Edital Complementar, quanto para a(s) vaga(s) reservada(s) que possam
surgir em virtude de solicitações de nomeação durante o prazo de validade do(s)
concursos(s), previstas no item 7 deste Edital Complementar, implicará a sua substituição
pelo próximo candidato com deficiência aprovado apenas no âmbito do respectivo
concurso, se houver.

9 Os casos omissos serão encaminhados para apreciação e decisão da Pró-
Reitora de Gestão de Pessoas da UFJF.

10 As disposições contidas neste edital integram o Edital nº 106/2019-
PROGEPE.

KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO

EDITAL Nº 137, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019

EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 106/2019-PROGEPE
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora

(UFJF), no uso de suas atribuições e de suas competências delegadas através da Portaria
nº 01, de 02/01/2017, resolve tornar público o Edital Complementar ao Edital nº
106/2019-PROGEPE, visando estabelecer o(s) concurso(s) em que haverá(ão) reserva

imediata de vaga(s) para pessoas que se autodeclararam pretas ou pardas, bem como
o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que no ato de inscrição se
autodeclararam pretos ou pardos e que manifestaram interesse em concorrer às vagas
reservadas aos negros, nos termos da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, na forma
do item 6 do Edital nº 106/2019-PROGEPE, o qual se destina ao provimento de cargo
de Professor da Carreira do Magistério Superior para os Campi Juiz de Fora e
Governador Valadares da UFJF.

1 A reserva de vagas e o procedimento de heteroidentificação a que se
refere este Edital Complementar observará o disposto no Edital nº 106/2019-PROGEPE,
sobretudo em seu item 6.

2 A existência de reserva imediata de vaga(s) para pessoas que se
autodeclararam pretas ou pardas, constante deste Edital Complementar, não obsta a
inscrição de demais candidatos para o(s) respectivo(s) concurso(s).

3 A inexistência de previsão de reserva imediata de vaga(s) para pessoas que
se autodeclararam pretas ou pardas, constante deste Edital Complementar, não obsta a
realização da inscrição de pessoa(s) que se autodeclararam pretas ou pardas nos demais
concursos.

4 Para a reserva imediata de vaga(s) para pessoas que se autodeclararam
pretas ou pardas, fica estabelecido o percentual de 20% (vinte por cento), de acordo
com a Lei nº 12.990/2014, a ser aplicado sobre o total de vagas previstas nos Anexos
I e II do Edital nº 106/2019-PROGEPE.

4.1 Na hipótese de haver quantitativo fracionado para o número de vagas
reservadas a candidatos para pessoas que se autodeclararam pretas ou pardas, esse
será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual
ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente
inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).

5 Fica reservada de forma imediata 2 (duas) vagas para pessoas que se
autodeclararam pretas ou pardas das 11 (onze) vagas previstas nos Anexo I e II do
Edital nº 106/2019-PROGEPE.

6 Em observância ao item 6.9.1 do Edital nº 106/2019-PROGEPE, a escolha
do concurso em que está sendo feita a reserva imediata de vaga(s) para pessoas que
se autodeclararam pretas ou pardas deu-se mediante sorteio, em sessão pública
realizada em 09/09/2019, com a presença de Chefes de Departamentos, Diretores de
Unidades, representantes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e representante da
Diretoria de Ações Afimativas da Universidade Federal de Juiz de Fora.

6.1 Fica estabelecido que o Concurso nº 24, do Departamento Cirurgia, da
Faculdade de Medicina, da UFJF, área de conhecimento Cirurgia Ortopédica, processo nº
23071.011684/2019-55, previsto no Anexo I do Edital nº 106/2019-PROGEPE, ofertará
de forma imediata, 1 (uma) vaga para pessoas que se autodeclararam pretas ou
pardas.

6.2 Fica estabelecido que o Concurso nº 31, do Departamento Ciências
Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da UFJF, área de conhecimento Microbiologia
aplicada às Análises Clínicas, Atividade Orientada em Análises Clínicas e Estágio
Supervisionado em Análises Clínicas, processo nº 23071.013757/2019-43, previsto no
Anexo I do Edital nº 106/2019-PROGEPE, ofertará de forma imediata, 1 (uma) vaga para
pessoas que se autodeclararam pretas ou pardas.

7 As solicitações de nomeações visando ao provimento de vagas que,
porventura, surjam durante o prazo de validade do(s) concurso(s) previstos no Edital nº
106/2019 -PROGEPE observarão aos critérios de proporcionalidade e de alternância,
devendo ocorrer a convocação para nomeação de pessoas que se autodeclararam
pretas ou pardas, desde que aprovadas, na 13ª, 18ª, 23ª, 28ª, 33ª, 38ª, 43ª solicitação
de nomeação e assim sucessivamente.

7.1 Em hipótese alguma haverá o deslocamento das reservas imediatas das
vagas previstas nos subitens 6.1 e 6.2, tampouco das reservas relativas às solicitações
de nomeação previstas no item 7 que, porventura, possam surgir durante o prazo de
validade do certame.

7.2 Caso não haja pessoa autodeclarada preta ou parda aprovada nos
concursos para os quais foram sorteados as reservas imediatas previstas nos subitens
6.1 e 6.2, bem como nas convocações para nomeação estabelecidas no item 7, serão
convocados os candidatos da ampla concorrência aprovados no respectivo concurso.

8 A eliminação, a desistência ou qualquer outro impedimento de candidato
autodeclarado preto ou pardo, tanto para as vagas imediatamente reservadas previstas
nos subitens 6.1 e 6.2 deste Edital Complementar, quanto para a(s) vaga(s) reservada(s)
que possam surgir em virtude de solicitações de nomeação durante o prazo de validade
do(s) concurso(s), previstas no item 7 deste Edital Complementar, implicará a sua
substituição pelo próximo candidato autodeclarado preto ou pardo aprovado apenas no
âmbito do respectivo concurso, se houver.

9 Todos os candidatos que, no ato de inscrição, se autodeclararam pretos ou
pardos e que manifestaram interesse em concorrer às vagas reservadas aos negros, nos
termos da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, na forma do item 6 do Edital nº
106/2019-PROGEPE serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação, previsto
na Portaria Normativa nº 04, de 06 de abril de 2018 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.

10 O procedimento de heteroidentificação para candidatos de todos os
concursos previstos no Edital nº 106/2019-PROGEPE ocorrerá dia 16 de dezembro de
2019, às 15 horas, observado o horário de Brasília.

10.1 Para a realização do procedimento de heteroidentificação os candidatos
deverão comparecer, portando documento oficial de identificação com foto, em um dos
seguintes locais:

a) Prédio da Reitoria, na Secretaria dos Gabinetes das Pró-reitorias, Campus
Juiz de Fora, Rua José Lourenço Kelmer, s/n - São Pedro, Juiz de Fora - MG; ou

b) Sede administrativa da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus
Governador Valadares, Rua São Paulo, 745, Centro, Governador Valadares.

10.2 O procedimento de heteroidentificação será realizado por meio de
encontro presencial com a Comissão de heteroidentificação no Campus de Juiz de Fora
e de forma telepresencial, mediante utilização de recursos de tecnologia de
comunicação e apoio operacional disponibilizado pelo respectivo órgão de gestão de
pessoas do Campus da UFJF em Governador Valadares.

11 Os candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos e que
manifestaram interesse em concorrer às vagas reservadas nos termos da Lei nº 12.990,
de 9 de junho de 2014, que não comparecerem ao procedimento de heteroidentificação
na data, horário e locais previstos no item 10 serão eliminados do concurso público,
dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados.

12 O procedimento de heteroidentificação será filmado e sua gravação será
utilizada na análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos.

12.1 O candidato que recusar a realização da filmagem do procedimento
para fins de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a
convocação suplementar de candidatos não habilitados.

13 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério
fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato.

13.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo
da realização do procedimento de heteroidentificação.

13.2 Não serão considerados, para os fins de análise, quaisquer registros ou
documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões
referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em outros
concursos públicos ou processos seletivos.

14 A comissão de heteroidentificação, a ser designada por ato da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas, será composta por 5 (cinco) membros e suplentes, e
deliberará pela maioria dos seus membros, sem a presença de candidato, sob forma de
parecer motivado, de acesso restrito, que terá validade apenas para os respectivos
concursos presentes no Edital nº 106/2019-PROGEPE.

14.1 O resultado provisório do procedimento de heteroidentificação será
publicado no site http://www.ufjf.br/concurso/ , na data provável de 17 de dezembro
de 2019.

14.2 Em face do resultado provisório será cabível recurso, o qual deverá ser
enviado no dia 18 de dezembro de 2019, por e-mail, digitado em língua portuguesa,
para concurso.docente@ufjf.edu.br , endereçada à comissão recursal, a qual será

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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composta, caso exista recurso, por 3 (três) integrantes, distintos dos membros da
Comissão de heteroidentificação.

14.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do
procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão de
heteroidentificação e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato.

14.4 A decisão final da comissão recursal será publicada dia 20 de dezembro
de 2019, em face da qual não serão cabíveis recursos.

15 Serão eliminados do concurso público os candidatos cujas autodeclarações
não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação, ainda que tenham
obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de
alegação de boa–fé.

15.1 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não
enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o
procedimento de heteroidentificação.

16 Observadas as regras estabelecidas no Edital nº 106/2019-PROGEPE, bem
como o disposto neste Edital Complementar, aplica-se ao procedimento de
heteroidentificação, no que couber, o disposto na Portaria Normativa nº 4, de 06 de
abril de 2018.

17 Os casos omissos serão encaminhados para apreciação e decisão da Pró-
Reitora de Gestão de Pessoas da UFJF.

18 As disposições contidas neste Edital Complementar integram o Edital nº
106/2019-PROGEPE.

KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2016-UFLA

Processo: 23090.023263/2019-49. Concedente: Universidade Federal de Lavras - UFLA,
CNPJ 22.078.679/0001-74. Concessionária: Saúde e Cia - Eireli, CNPJ 22.517.016/0001-09.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses e
reajustar o valor contratual. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor Mensal: R$ 1.612,24.
Vigência: 1º/9/2019 a 1º/9/2020. Assinatura: 30/8/2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENFERMAGEM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 153279

Número do Contrato: 74/2015.
Nº Processo: 23072042286201547.
DISPENSA Nº 81/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ
Contratado: 18720938000141. Contratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -
PESQUISA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contratro de prestação de serviços
n. 074/2015. Fundamento Legal: LEI 8666-93 ART. 57 INCISO II .Vigência: 30/08/2019 a
28/02/2020. Data de Assinatura: 29/08/2019.

(SICON - 12/09/2019) 153279-15229-2019NE153279

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2019 - UASG 158717

Nº Processo: 23520008650201948 . Objeto: O objeto da inexigibilidade é a susbtituição da
Placa Controladora da máquina de autodevolução da Biblioteca Universitária do Campus
Reitor Edgard Santos e a contratação da prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva aos equipamentos de autoatendimento, autodevolução, estação de trabalho e
de detecção de material bibliográfico da Biblioteca da UFOB. Total de Itens Licitados:
00002. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A
empresa é o fornecedor exclusivo da peça e representante exclusiva para a prestação do
serviço a ser contratado. Declaração de Inexigibilidade em 06/08/2019. JACQUES ANTONIO
DE MIRANDA. Ordenador de Despesa. Ratificação em 26/08/2019. IRACEMA SANTOS
VELOSO. Reitora Pro-tempore. Valor Global: R$ 41.540,32. CNPJ CONTRATADA :
18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA.

(SIDEC - 12/09/2019) 158717-26447-2019NE800087

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019 - UASG 158717

Nº Processo: 23520004852201911. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada visando o
procedimento de Readequação e ampliação da lanchonete provisória para Laboratórios do
CCET, localizado no Campus Reitor Edgar Santos da Universidade Federal do Oeste da Bahia
em Barreiras/BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e
seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 13/09/2019 das 08h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h59. Endereço: Rua Professor Jose Seabra de Lemos, 316., Recanto Dos
Pássaros - Barreiras/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158717-2-00002-
2019. Entrega das Propostas: 01/10/2019 às 09h00. Endereço: Rua Professor Jose Seabra
de Lemos, 316., Recanto Dos Pássaros - Barreiras/BA.

CLEBSON DE SOUZA BRANDAO
Presidente da Comissão Especial de Licitação

(SIASGnet - 12/09/2019) 158717-26447-2019NE800087

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2019 - UASG 153063

Nº Processo: 023705/2019.
DISPENSA Nº 780/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA -.CNPJ Contratado:
05572870000159. Contratado : FUNDACAO DE AMPARO E -DESENVOLVIMENTO DA
PESQUISA. Objeto: Execução do Projeto "Curso de Especialização em Gestão da Tecnologia
da Informação 4.0 para Transformação Digital (Versão 3.0). Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93 e suas alterações. Vigência: 13/09/2019 a 28/02/2021. Valor Total: R$283.500,00.
Fonte: 8250157203 - 2019NE802466. Data de Assinatura: 10/09/2019.

(SICON - 12/09/2019) 153063-15230-2019NE800017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153063

Número do Contrato: 76/2018.
Nº Processo: 37746/2014.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 8/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA -.CNPJ
Contratado: 21399173000102. Contratado : SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA -LTDA .
Objeto: Prorroga a vigência e altera o valor do Contrato relativo à "Construção de
Alojamento de Estudantes, no Campus de Cametá, Estado do Pará". Fundamento Legal:
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e
demais legislações pertinentes. Vigência: 14/08/2019 a 13/09/2019. Valor Total:
R$1.211.606,57. Fonte: 8108000000 - 2018NE804543. Data de Assinatura:
12/08/2019.

(SICON - 12/09/2019)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 153063

Número do Contrato: 43/2016.
Nº Processo: 93233/2016.
DISPENSA Nº 1678/2016. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA -.CNPJ
Contratado: 05572870000159. Contratado : FUNDACAO DE AMPARO E -DESENVOLVIMENTO
DA PESQUISA. Objeto: Efetua remanjemanto financeiro entre rubricas do Contrato relativo
à execução do Projeto/ Curso "Mestrado de Gestão Pública para Servidores da UFPA".
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 8.958/94, Dec. nº 7.203/2010
e Dec. nº 8.241/2014. Data de Assinatura: 06/09/2019.

(SICON - 12/09/2019)

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO

A Universidade Federal do Pará vem a público efetuar o cancelamento da
publicação relativa ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira Nº 004/2019 referente
ao Processo nº 022092/2019, publicado no DOU de 29/08/2019, Seção 3, página 78.

Belém, 12 de setembro de 2019.
JOÃO CAUBY DE ALMEIDA JÚNIOR

Pró-Reitor

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE APOIO AO VESTIBULAR

EDITAL Nº 5, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019
2º PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2020 - PSE UFPA 2020-2

A Universidade Federal do Pará - UFPA, por meio da Comissão Permanente de
Processos Seletivos (COPERPS), torna pública a abertura de inscrições e as normas que regem
o 2º Processo Seletivo Especial 2020 (PSE UFPA 2020-2), destinado a selecionar candidatos
para o provimento de vagas remanescentes ao Curso de LICENCIATURA INTEGRADA EM
CIENCIAS MATEMATICA E LINGUAGENS no Município de MOCAJUBA, ofertado no Processo
Seletivo 2019 (PS 2019), Edital 5/2018 - COPERPS, mediante as condições estabelecidas neste
edital.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O 2º Processo Seletivo Especial 2020 (PSE UFPA 2020-2) selecionará

candidatos para ocupar as 24 (vinte e quatro) vagas ofertadas e não preenchidas para o
ingresso no curso de Licenciatura Integrada em Ciências Matemática e Linguagem no
Município de MOCAJUBA.

1.1.1 As vagas são destinadas aos candidatos que, no Exame Nacional do Ensino
Médio do ano de 2018 (Enem 2018), obtiveram pontuação maior ou igual a 500 (quinhentos)
pontos na redação.

1.2 O PSE UFPA 2020-2 será executado pelo Centro de Processos Seletivos da
Universidade Federal do Pará (CEPS/UFPA).

1.3 Não haverá aplicação de provas. As vagas serão preenchidas com base nos
resultados alcançados pelos candidatos no Enem 2018 de acordo com o critério disposto no
item 4 deste Edital.

1.4 Haverá cobrança de taxa de inscrição no valor de R$ 15,00 (quinze reais).
1.4.1 O candidato com hipossuficiência econômica poderá pleitear isenção do

pagamento da taxa de inscrição, observado o disposto no item 2 deste Edital.
1.4.2 Para os candidatos não isentos, a inscrição será considerada homologada

após a confirmação do pagamento.
1.5 As atividades acadêmicas do curso ofertado iniciarão no primeiro Período de

2020.
2 DAS ISENÇÕES
2.1 Poderá requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição, em

conformidade com o Decreto nº 6.593, de 2/10/2008, o candidato que estiver inscrito no
CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

2.2 O candidato que pleitear a isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá
solicitar sua isenção por meio do formulário específico disponível no endereço
www.ceps.ufpa.br, a partir das 14h do dia 18 de setembro de 2019 às 22h do dia 27 de
setembro de 2019, observado o horário de Belém/PA. Nesse ato, o candidato deverá informar
o seu NIS (Número de Identificação Social) atribuído pelo CadÚnico.

2.3 A consulta referente aos resultados dos pedidos de isenção estará disponível
para os candidatos a partir do dia 30 de setembro de 2019, via internet, no endereço
www.ceps.ufpa.br

2.4 O candidato que pleitear isenção do pagamento da taxa de inscrição e não
obtiver a concessão do benefício, se desejar participar do concurso, deverá efetuar o
pagamento da taxa de inscrição até o dia 16 de outubro de 2019.

3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 As solicitações de inscrição serão admitidas exclusivamente via internet,

endereço eletrônico do CEPS www.ceps.ufpa.br, a partir das 14 horas do dia 18 de setembro
de 2019 até às 22 horas do dia 11 de outubro de 2019, observado o horário de Belém/PA .

3.2 As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo o CEPS/UFPA do direito de excluir do concurso
aquele que não formular o pedido corretamente.

3.3 O CEPS/UFPA não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida
por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados, exceto nos casos em que tenham sido comprovadamente gerados pela UFPA.

3.4 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 16 de
outubro de 2019, via boleto bancário que deverá ser impresso pelo candidato ao fim de sua
solicitação de inscrição, seguindo as instruções contidas no próprio boleto.

3.5 O recolhimento da taxa de inscrição será feito em nome da Universidade
Federal do Pará (UFPA).

3.6 No caso de haver candidato com mais de uma taxa de inscrição paga, será
considerada a que apresentar o mais alto número de protocolo.

3.7 Em hipótese alguma será ressarcido o valor da taxa de inscrição.
3.8 A homologação da inscrição poderá ser consultada a partir do dia 21 de

outubro de 2019 endereço eletrônico do CEPS, www.ceps.ufpa.br
4 DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
4.1 A Nota Final de cada candidato será a nota obtida no Enem 2018.
4.2 Os candidatos serão classificados até o limite de vagas, em ordem decrescente

dos pontos obtidos.
4.2.1 Em caso de empate, a classificação dos candidatos obedecerá,

sucessivamente, aos seguintes critérios:
I - maior nota em Redação;
II - maior nota padronizada na prova objetiva da área de Matemática e suas

Tecnologias;
III - maior nota padronizada na prova objetiva da área de Linguagens, Códigos e

suas Tecnologias; e
IV - idade: será classificado o candidato de maior idade cronológica.
4.3 A relação de classificados no PSE UFPA 2020-2 será divulgada na internet,

endereço eletrônico do CEPS, www.ufpa.br
5 DA ADMISSÃO DOS CANDIDATOS E DA MATRÍCULA
5.1 Os candidatos classificados, por ordem decrescente do total de pontos

obtidos, considerando o limite de vagas terão direito a habilitação ao vínculo institucional.
5.2 Serão considerados aptos ao vínculo institucional os candidatos que

comparecerem à Habilitação e apresentarem todos os requisitos exigidos no Edital de
Habilitação a ser disponibilizado no endereço eletrônico do Centro de Registro e Indicadores
Acadêmicos - CIAC, www.ciac.ufpa.br

5.3 Na Habilitação, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos
originais:

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

