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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
EXTRATO ACORDO DE COOPERAÇÃO

ESPÉCIE: Acordo de Cooperação. PARTES: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. OBJETO: Promover o intercâmbio de
docentes, discentes e técnico-administrativos de ambas as instituições em diferentes áreas
da engenharia e ciências financeiras (administração e economia). DATA DE AS S I N AT U R A :
25/09/2019. ASSINAM: pela UFJF, Ana Lívia de Souza Coimbra e Bárbara Simões Daibert;
pela Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Hector Alfonso Rodriguez Diaz e
Pablo Daniel Ochoa Fandiño.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL Nº 164, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 104/2019

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:

1 Retificar o Edital nº 104/2019, de 19/07/2019, publicado no DOU de
22/07/2019, seção 3, páginas 61 a 63, nos seguintes termos:

1.1 Incluir o item 4.5.3.1 "Em virtude de intercorrência operacional no
Formulário de Requerimento de Inscrição (FRI), exclusivamente, no concurso nº 20 do
presente Edital, caberá recurso nos dias 31/10/2019 e 01/11/2019:

a) o candidato deverá formular a petição do recurso, através de formulário
disponível em www.concurso.ufjf.br e;

b) após, fazer o upload da petição em link disponível, no sitio
www.concurso.ufjf.br

c) o candidato poderá fazer o upload do diploma de graduação, inclusive do
verso, para instruir o recurso.

d) o candidato poderá fazer a juntada dos documentos que julgar conveniente
para instruir o recurso, inclusive os documentos previstos no item 4.2.2 e 4.2.3 do Edital
nº 104/2019.

1.2 No item 4.5.4 onde se lê: "A Decisão Final de Deferimento/Indeferimento
de Inscrições, da competência do respectivo Departamento, será divulgada no sítio
www.concurso.ufjf.br no dia 04/11/2019; Leia-se: "A Decisão Final de
Deferimento/Indeferimento de Inscrições, da competência do respectivo Departamento,
será divulgada no sítio www.concurso.ufjf.br no dia 05/11/2019.

KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 153032

Número do Contrato: 24/2018.
Nº Processo: 23090033517201937.
PREGÃO SISPP Nº 40/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS -.CNPJ
Contratado: 78533312000158. Contratado : PLANSUL PLANEJAMENTO E
CONSULTORIAEIRELI. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 meses.
Alteração do preço do Contrato original decorrente da supressão dos custos não
renováveis. Complementação da garantia contratual. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II,
Lei 8.666/93 e IN/MPDG 5/2017. Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2020. Valor Total:
R$5.777.839,20. Fonte: 8100000000 - 2019NE800070 Fonte: 8100000000 - 2019NE800268
Fonte: 100000000 - 2019NE801299. Data de Assinatura: 29/10/2019.

(SICON - 30/10/2019) 153032-15251-2019NE800297

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 153032

Número do Contrato: 28/2015.
Nº Processo: 23090033648201914.
PREGÃO SISPP Nº 32/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS -.CNPJ
Contratado: 08690986000180. Contratado : COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA -.Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência contratual pelo período de 6 meses. Aumento do
quantitativo estimado dos serviços a serem prestados. Majoração do valor contratual para
o montante de R$3.134.700,00. Inclusão da Subcláusula Quarta à Cláusula Décima Terceira
para prever a hipótese de rescisão amigável. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, artigo
58, inciso I, artigo 65, inciso I, alínea "b" e §§1º e 6º, Lei 8.666/93 . Vigência: 23/10/2019
a 24/04/2020. Valor Total: R$313.470,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE800060 Fonte:
8100000000 - 2019NE800061 Fonte: 8100000000 - 2019NE800062 Fonte: 8100000000 -
2019NE800466 Fonte: 8100000000 - 2019NE801074 Fonte: 8100000000 - 2019NE801437
Fonte: 8100000000 - 2019NE801551 Fonte: 8100000000 - 2019NE801552 Fonte:
8100000000 - 2019NE801730 Fonte: 8100915408 - 2019NE800951. Data de Assinatura:
23/10/2019.

(SICON - 30/10/2019) 153032-15251-2019NE800297

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 726, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO EFETIVO DA CARREIRA
DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, com base na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei
8.112/90 e suas alterações, na Lei 12.772/2012 e suas alterações, nos termos do Decreto
9.739/2019 e suas alterações, do Decreto 7.485/2011 e suas alterações, e na Resolução
Complementar 02/2013 do Conselho Universitário, resolve tornar público que, consoante o
prazo abaixo especificado, serão recebidas inscrições de candidatos ao Concurso Público de
Provas e Títulos para provimento efetivo de vaga(s) da Carreira de Magistério Superior, na
CLASSE A, com a denominação de PROFESSOR ADJUNTO A, Nível 1, lotada(s) nesta
Universidade e destinada(s) ao DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS da ESCOLA DE BELAS
ARTES, de acordo 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
previstas na legislação vigente.

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
previstas na legislação vigente.

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

. Número de vaga(s) 01 (uma)

. Área de
conhecimento

Pintura

. Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com dedicação
exclusiva.

. Titulação Doutorado em Artes Visuais ou áreas afins

. Perfil desejado do
candidato

Professor de Artes e Artista Visual com conhecimento prático e
teórico nas modalidades técnicas da pintura, e produção artística
comprovada por meio de portfólio, a ser avaliado na Prova de
Títulos.

. Inscrição Período de
inscrição

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

. Endereço Secretaria Geral da Escola de Belas Artes
Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 -
Pampulha - Belo Horizonte/MG - CEP 31.270-
901

. Horário Das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00,
nos dias úteis.

. Contato Telefone(s): 3409-5263
Correio eletrônico: secgeral@eba.ufmg.br

. Endereço da página
eletrônica para
emissão de Guia de
Recolhimento da
União - GRU

https://sistemas.ufmg.br:443/sisarc/emissaogru/gerir/
geriremissaogru.seam?codigo=bpRW7iNS1

. Endereço da página
eletrônica onde
consta o(s)
programa(s),

www.eba.ufmg.br

. quando for o caso, e
demais informações
do Concurso

. Tipos de prova Fase 1: Prova Escrita com caráter eliminatório
Fase 2: Prova de Títulos e Prova Didática.

. Período de realização
do Concurso/Datas
prováveis para
realização das provas

De 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de encerramento das inscrições, cumprindo a antecedência
mínima de quatro meses da realização da primeira prova em
relação à data de publicação deste edital.

2. DA(S) VAGA(S)
2.1. O Concurso visa ao provimento da(s) vaga(s) especificada(s) no Quadro 1

deste Edital.
2.2. O turno de trabalho diurno e/ou noturno do(s) candidato(s) nomeado(s)

será definido pelo Departamento/Unidade. As atividades serão desenvolvidas no horário de
acordo com a necessidade do Departamento/Unidade, sem direito de opção pelo
candidato nomeado.

3. DA REMUNERAÇÃO
A remuneração inicial será composta pelo Vencimento Básico e pela Retribuição

por Titulação (RT), conforme apresentada na Tabela abaixo:
Tabela referente à remuneração do Cargo

. Vencimento básico (R$) Titulação Retribuição por Titulação
(R$)

Remuneração
(R$)

. 4.472,64 Doutorado 5.143,54 9.616,18

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. O prazo de inscrição terá início a partir da publicação deste Edital.
4.2. As inscrições deverão ser realizadas no local, horário e período

especificados no Quadro 1 deste Edital, sendo facultada a inscrição via postal, nos termos
do item 4.15.

4.3. A taxa de inscrição, no valor de R$ 215,99 (duzentos e quinze reais e
noventa nove centavos), deverá ser paga no Banco do Brasil S/A, por meio de Guia de
Recolhimento da União - GRU, emitida através da página eletrônica informada no Quadro
1 deste Edital.

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 e assinado;
b) Carteira de Identidade ou outra prova de ser brasileiro nato ou naturalizado

e, no caso de estrangeiro, documento de identificação (original e cópia ou cópia
autenticada);

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 de endereço para recebimento de correspondência (original e
cópia ou cópia autenticada);

e) Comprovante do pagamento ou da isenção da taxa de inscrição;
f) Sete cópias do "curriculum vitae".
4.6.1. O candidato travesti ou transexual (pessoa que se identifica e quer ser

reconhecida socialmente, em consonância com sua identidade de gênero) que desejar ser
atendido pelo NOME SOCIAL poderá solicitá-lo no ato da inscrição. Neste caso deverá
dispor de documentos comprobatórios da condição que motiva a solicitação de
atendimento.

4.6.2. Não serão aceitas outras formas de solicitação de atendimento pelo
nome social, tais como: via postal, telefone, fax ou correio eletrônico.

4.6.3. A UFMG reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos
que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento declarado.

4.7. O Portfolio, com 20 a 25 imagens, acompanhado de catálogos e textos
publicados, e os documentos comprobatórios do "curriculum vitae" deverão ser
apresentados em via única, numerados sequencialmente e, preferencialmente, na mesma
sequência apresentada no "curriculum vitae", em 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 33 da Resolução Complementar nº 02/2013, do Conselho
Universitário.

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 com foto, 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 nº
13/2010, do Conselho Universitário; da Resolução Complementar nº 02/2013, do Conselho
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 o conhecimento e aceitação tácita das
condições estabelecidas no presente Edital, das leis e regulamentos 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 informações
prestadas no ato da inscrição, arcando com as consequências 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 posterior ao dia do encerramento das inscrições,
ressalvado o disposto nos parágrafos 2º e 4º do artigo 5º da Resolução Complementar nº
02/2013.

4.15. Inscrição Via Postal
4.15.1. Será facultada a inscrição via Correios, desde que sejam satisfeitas as

seguintes condições:
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