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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 - UASG 153052
Nº Processo: 23070048773201967 . Objeto: Contrato UFG/FUNAPE. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Contratação de instituição brasileira incumbida da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional. Declaração de Dispensa em 30/01/2020. LIDIA MARIA DE
MOURA NOGUEIRA. Assistente em Administração. Ratificação em 30/01/2020. ROBSON
MAIA GERALDINE. Pró-reitor em Administração e Finanças. Valor Global: R$ 374.100,00.
CNPJ CONTRATADA : 00.799.205/0001-89 FUNDACAODE APOIO A PESQUISA.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 2, DE 30 DE JANEIRO DE 2020
RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Itajubá, no uso
da competência que lhe foi delegada pelo Reitor, através da Portaria nº 806, de
10/05/2017, publicada no DOU de 11/05/2017 e de acordo com o art. 39 e Anexo II do
Decreto nº 9.739/2019, torna público e homologa o resultado do concurso público para o
cargo de Professor de Magistério Superior, Classe A, com denominação de Professor
Adjunto A, realizado conforme Edital nº 12/2019, publicado no DOU de 16/07/2019, na
área de PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA, Campus
de Itabira:
1º lugar: Arthur Costa de Souza - Média Global: 64,73

(SIDEC - 30/01/2020) 153052-15226-2019NE800682
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2020 - UASG 153052
Nº Processo: 23070048790201902 . Objeto: Contrato UFG/FUNAPE. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Na contratação de instituição brasileira incumbida da pesquisa, do ensino ou
do desenvolvimento institucional. Declaração de Dispensa em 30/01/2020. KETHELYN SILVA
MOURA. Encarregado de Departamento. Ratificação em 30/01/2020. ROBSON MAIA
GERALDINE. Pró-reitor em Administração Financeira. Valor Global: R$ 630.800,00. CNPJ
CONTRATADA : 00.799.205/0001-89 FUNDACAODE APOIO A PESQUISA.

ROGÉRIO FRAUENDORF DE FARIA COIMBRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2020 - UASG 153030

(SIDEC - 30/01/2020) 153052-15226-2019NE800682

Processo Nº: 23088.026946/2019-05 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020. Contratante:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - CNPJ Contratado: 18.025.536/0001-27. Contratado:
Fundação de Pesquisa e Assessoramento à Indústria - FUPAI. Objeto: Contratação da
Fundação de Pesquisa e Assessoramento à Indústria - FUPAI, com a finalidade de dar apoio
à gestão administrativa, financeira e operacional ao "Curso de Especialização em Proteção
de Sistemas Elétricos - CEPSE - 2020", a ser realizado em Itajubá/MG, cujos recursos
financeiros necessários à execução do objeto da contratação, estimados em R$729.000,00
(setecentos e vinte e nove mil reais), serão recolhidos pelos seus participantes.
Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e suas posteriores alterações. Vigência: 27/01/2020 a
27/01/2023. Data de Assinatura: 27/01/2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2020 - UASG 153052
Nº Processo: 23070001507202012 . Objeto: Contrato UFG/FUNAPE. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Contratação de instituição brasileira incumbida da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional. Declaração de Dispensa em 30/01/2020. LIDIA MARIA DE
MOURA NOGUEIRA. Assistente em Administração. Ratificação em 30/01/2020. ROBSON
MAIA GERALDINE. Pró-reitor em Administração e Finanças. Valor Global: R$ 30.000,00.
CNPJ CONTRATADA : 00.799.205/0001-89 FUNDACAODE APOIO A PESQUISA.

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

(SIDEC - 30/01/2020) 153052-15226-2019NE800682

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS

Processo nº 23088.023949/2018-06 - Acordo de Cooperação Interuniversitária entre a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ- CNPJ/MF: 21.040.001/0001-30 e a L´UNIVERSITE DE
LILLE, França. Objeto: "Realização de programas de pesquisa e/ou de ensino em comum,
intercâmbios de pessoal e de estudantes e qualquer outro tipo de colaboração que possa
ser útil à realização de tais objetivos". Vigência: o acordo vigorará pelo prazo de 05 (cinco)
anos, a partir da data de sua assinatura. Data da assinatura: 03 de junho de 2019.

EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio UFG 009/2020. Processo: 23070.028439/2019-97. Objeto: Proporcionar
oportunidade de estágio obrigatório aos estudantes de graduação da UFG. Convenentes:
UFG e Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Assinatura:
30/01/2020. Validade: 30/01/2020 a 29/01/2025.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

Processo nº 23088.023949/2018-06 - Anexo ao Acordo de Cooperação Interuniversitária
entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ- CNPJ/MF: 21.040.001/0001-30 e a
UNIVERSITE DE LILLE (POLYTECH LILLE), França. Objeto: "Intercâmbio de estudantes".
Vigência: o anexo ao Acordo vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua
assinatura. Data da assinatura: 03 de junho de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2020 - UASG 158658
Nº Processo: 23422015565201982.
DISPENSA Nº 2/2020. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAOLATINOAMERICANA. CNPJ Contratado: 04368898000106. Contratado : COPEL DISTRIBUICAO S.A. .Objeto: Contrato nº 05/2020/UNILA, utilizado para agregar todas as unidades
consumidoras de fornecimento de energia elétrica que atendem as necessidades das
unidades da UNILA - Número de identificação na COPEL 17966324. Fundamento Legal: Art.
24, inciso XXII da Lei 8.666/93. Vigência: a partir de 23/01/2020, com data final
indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Valor Total:
R$1.500.000,00. Fonte: 8100000000 - 2020NE800055 Fonte: 8100000000 - 2020NE800054.
Data de Assinatura: 23/01/2020.

EXTRATO DE ACORDO
Processo nº 23088.009484/2019-53 - Acordo Bilateral Específico para intercâmbio de
Estudantes entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ- CNPJ/MF: 21.040.001/0001-30 e
a UNIVERSIDAD DE TALCA, Chile. Objeto: "Promover o entendimento internacional e
melhorar as oportunidades educativas de deus estudantes entre a TALCA e a UNIFEI, a fim
de facilitar atividades referentes à intercâmbio de estudantes". Vigência: o Acordo vigorará
pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua assinatura. Data da assinatura: 09
de dezembro de 2019.

(SICON - 30/01/2020)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2020

EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2019 - UASG 153061
Nº Processo: 23071016739201913.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC ELETRÔNICO Nº 4/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE -FORA UFJF.
CNPJ Contratado: 22820933000168. Contratado : LEGU CONSTRUCOES EIRELI -.Objeto:
Contratação de empresa para obras de reforma e reforço estrutural dos anfiteatros do
bloco D14 do ICE/UFJF. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 20/01/2020 a
30/10/2020. Valor Total: R$1.152.144,34. Fonte: 8280262370 - 2019NE802253. Data de
Assinatura: 29/11/2019.

A UNILA, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público que o item que
compõe o objeto da licitação supracitada foi adjudicado e homologado em nome do
seguinte licitante vencedor: ULTRAFOZ DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA, CNPJ:
23.212.922/0001-68 (item 1). Os autos do processo administrativo nº 23422.015421/201990 encontram-se disponíveis aos interessados.
CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
Pregoeiro

(SICON - 30/01/2020) 153061-15228-2020NE800070

(SIDEC - 30/01/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2019 - UASG 153061

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 32/2019

Nº Processo: 23071017655201905.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC ELETRÔNICO Nº 5/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE -FORA UFJF.
CNPJ Contratado: 26925413000170. Contratado : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI -.Objeto:
Contratação de obras de construção para instalação de consultórios itinerantes e rampas
de acessibilidade no Campus Sede da UFJF. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência:
20/01/2020 a 31/08/2020. Valor Total: R$285.143,82. Fonte: 8108000000 - 2019NE802359.
Data de Assinatura: 29/11/2019.

A UNILA, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público que os itens
que compõem o objeto da licitação supracitada foram adjudicados e homologados em
nome dos seguintes licitantes vencedores: FRANCO & OLIVEIRA LTDA, CNPJ:
33.618.396/0001-94 (itens 3 e 5); INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 04.586.694/0001-41
(itens 10, 11, 18, 34, 35, 42 e 60); LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ:
27.307.079/0001-54 (itens 12 e 20); SUELEN CRISTINA PROVENSI, CNPJ: 16.682.900/000104 (itens 21 e 23); TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.291.541/0001-30 (item 29);
SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, CNPJ: 01.088.055/0001-68 (itens 36 e 37); LIDERANCA
COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ: 10.540.204/0001-79 (item 43); J. J. VITALLI, CNPJ:
08.658.622/0001-13 (item 44), R. CAPELETTI AHLMANN & AHLMANN LTDA, CNPJ:
03.584.516/0001-19 (item 45), I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ:
33.149.502/0001-38 (item 46), ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ:
05.854.663/0001-97 (item 52), EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICO, CNPJ: 31.768.037/0001-98 (item 53), LUCAS GUILHERME DA SILVA,
CNPJ: 32.825.080/0001-00 (item 54) e FABRICIO RACHADEL COSTA, CNPJ: 33.618.396/000194 (item 64). Os autos do processo administrativo nº 23422.010022/2019-72 encontram-se
disponíveis aos interessados.

(SICON - 30/01/2020) 153061-15228-2020NE800070

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 13, DE 29 DE JANEIRO DE 2020
COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 179/2019-PROGEPE
O Coordenador de Alocação e Movimentação de Pessoas no exercício da PróReitora 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 179/2019PROGEPE, 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 179/2019-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 179/2019-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.

CRISTIAN FABIO TYMUS
Pregoeiro
(SIDEC - 30/01/2020)
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 48/2019
A UNILA, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público que os itens que
compõem o objeto da licitação supracitada foram adjudicados e homologados em nome do
seguinte licitante vencedor: ESTACAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 06.313.618/0001-98 (itens
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22). Os autos do processo
administrativo nº 23422.009388/2019-21 encontram-se disponíveis aos interessados.
CRISTIAN FABIO TYMUS
Pregoeiro
(SIDEC - 30/01/2020)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020013100054
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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 179/2019-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 3 (três) vagas para pessoas que se
autodeclararam pretas ou pardas das 17 (dezessete) vagas previstas nos Anexo I e II do
Edital nº 179/2019-PROGEPE.
6 Em observância ao item 6.9.1 do Edital nº 179/2019-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 22/01/2020, com a presença de Chefes de Departamentos, Diretores de Unidades,
representantes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Juiz de
Fora.
6.1 Fica estabelecido que o Concurso nº 36, do Departamento Clínica Médica,
da Faculdade de Medicina da UFJF, área de conhecimento Clínica Médica Cirúrgica V
(Nefrologia), Temas Integradores em Clínica Ampliada (TICA), processo nº
23071.021006/2019-09, previsto no Anexo I do Edital nº 179/2019-PROGEPE, ofertará de
forma imediata, 1 (uma) vaga para pessoas que se autodeclararam pretas ou pardas.
6.2 Fica estabelecido que o Concurso nº 39, do Departamento de
Parasitologia, Microbiologia e Imunologia, do Instituto de Ciências Biológicas da UFJF,
área de conhecimento Imunologia básica e aplicada, processo nº 23071.021156/2019-12,
previsto no Anexo I do Edital nº 179/2019-PROGEPE, ofertará de forma imediata, 1
(uma) vaga para pessoas que se autodeclararam pretas ou pardas.
6.3 Fica estabelecido que o Concurso nº 43, do Departamento de Educação
Física, do Instituto de Ciências da Vida - campus Governador Valadares, área de
conhecimento: Lazer, Esportes de Aventura e Educação Ambiental, Pesquisa Qualitativa
em Educação Física, Orientação de Estágios e Orientação de Trabalho de Conclusão de
Curso, processo nº 23071.020513/2019-17, previsto no Anexo II do Edital nº 179/2019PROGEPE, 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
179/2019-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 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, 6.2, e 6.3, 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, 6.2 e 6.3, 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, 6.2 e 6.3 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 aprovados 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 179/2019-PROGEPE estão convocados e 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 179/2019-PROGEPE ocorrerá dia 05 de junho de 2020,
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 e do Edital nº 179/2019-PROGEPE, 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 179/2019-PROGEPE.
14.1 O resultado provisório do procedimento de heteroidentificação será
publicado no site http://www.ufjf.br/concurso/ , na data provável de 08 de junho de
2020.
14.2 Em face do resultado provisório será cabível recurso, o qual deverá ser
enviado no dia 09 de junho de 2020, 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.
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 16 de junho de
2020, em face da qual não serão cabíveis recursos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020013100055
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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 179/2019-PROGEPE, bem
como o disposto neste Edital Complementar, aplica-se ao procedimento de
heteroidentificação o disposto na Portaria Normativa nº 4, de 06 de abril de 2018.
17 Os casos omissos serão encaminhados para apreciação e decisão da PróReitora de Gestão de Pessoas da UFJF.
18 As disposições contidas neste Edital Complementar integram o Edital nº
179/2019-PROGEPE.
RAFAEL LUCAS DA SILVA SANTOS
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas
Em exercício
EDITAL Nº 12, DE 29 DE JANEIRO DE 2020
COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 179/2019-PROGEPE
O Coordenador de Alocação e Movimentação de Pessoas, no exercício da PróReitora 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 e representantes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, realizada em
22/01/2020, resolve tornar público o Edital Complementar ao Edital nº 179/2019-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 179/2019-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 179/2019-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 179/2019-PROGEPE.
5 Fica reservada de forma imediata 3 (três) vagas para pessoas com deficiência
das 17 (dezessete) vagas previstas nos Anexo I e II do Edital nº 179/2019-PROGEPE.
6 Em observância ao item 5.3.2.1 do Edital nº 179/2019-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 da Universidade Federal de Juiz de Fora.
6.1 Fica estabelecido que o Concurso nº 37, do Departamento de Clínica
Odontológica, da Faculdade de Odontologia, campus Juiz de Fora, da UFJF, área de
conhecimento
Radiologia
Odontológica
e
Diagnóstico
Oral,
processo
nº
23071.021395/2019-64, previsto no Anexo I do Edital nº 179/2019-PROGEPE, ofertará de
forma imediata, 1 (uma) vaga para pessoa com deficiência.
6.2 Fica estabelecido que o Concurso nº 38, do Departamento de Biologia, do
Instituto de Ciências Biológicas, da UFJF, área de conhecimento Genética, processo nº
23071.021240/2019-28, previsto no Anexo I do Edital nº 179/2019-PROGEPE, ofertará de
forma imediata, 1 (uma) vaga para pessoa com deficiência.
6.3 Fica estabelecido que o Concurso nº 40, do Departamento de Estatística do
Instituto de Ciências Exatas, da UFJF, área de conhecimento Probabilidade e Inferência
Estatística, processo nº 23071.021621/2019-15, previsto no Anexo I do Edital nº 179/2019PROGEPE, 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
179/2019-PROGEPE observarão aos critérios de proporcionalidade e de alternância,
devendo ocorrer a convocação para nomeação de pessoas com deficiência, desde que
aprovadas na 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, 6.2 e 6.3, 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, 6.2 e 6.3 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 PróReitora de Gestão de Pessoas da UFJF.
10 As disposições contidas neste edital integram o Edital nº 179/2019PROGEPE.
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EDITAIS
PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO
O Coordenador de Alocação e Movimentação de Pessoas no exercício da PróReitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso das
atribuições e competências que lhe são conferidas pelas disposições legais e estatutárias,
considerando a Lei nº 8.745/1993, a Lei 12.772/2012, o Decreto nº 7.485/2011, a Portaria
Ministerial nº 243, de 03/03/2011, o Edital Normativo nº 147 da UFJF, de 15 de outubro de
2019, publicado no DOU em 16/10/2019, e suas retificações, torna público o(s) extrato(s)
do(s) Edital(is) de Abertura dos Processos Seletivos Simplificado visando à contratação de
Professor Substituto, de acordo com as informações abaixo:
Nº 14 PROGEPE-UFJF, de 30/01/2020: 01 (uma) vaga de Professor Substituto do Magistério
Superior. Área de concentração: Direito Penal, Direito Processual Penal e Prática Penal.
Regime de trabalho: 40 horas semanais. Departamento de Direito, Instituto de Ciências
Sociais Aplicadas (ICSA), Campus Governador Valadares. Inscrições na Secretaria do
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), Avenida Doutor Raimundo Monteiro de
Rezende, nº 330, Sala 300 (Prédio da Faculdade Pitágoras) - UFJF - Campus Governador
Valadares, Centro, Governador Valadares, MG, CEP: 35010-173, de 03/02/2020 a
07/02/2020, exceto feriados, recessos e finais de semana, das 8h às 18h, no horário de
Brasília.
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