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PREGÃO Nº 34/2011

O Pregoeiro faz saber a quem possa interessar, que as Em-
presas Vencedoras foram:BRIMAM MULTI EQUIPAMENTOS LT-
DA - ITEM:03; MARTE BALANÇAS E APARELHOS DE PRE-
CISÃO LTDA - ITENS:02,05; SOVE-REIGN COM.PROD.PARA
LABORATORIOS LTDA - ITEM:04;TEKNA IND.COM.SERV.DE
MANUT.DE INSTRUM.ANALITICOS LTDA - ITEM:01.

JOSE DIVINO DA SILVA

(SIDEC - 08/06/2011) 154043-15260-2011NE800143

PREGÃO Nº 43/2011

O Pregoeiro faz saber a quem possa interessar, que as Em-
presas Vencedoras foram: COMERCIAL CI-RURGICA RIOCLA-
RENSE LTDA - ITEM:02; COSTA CAMARGO COM.PROD.HOS-
PITALARES LTDA - ITENS:08,09; E-QUIPAR MEDICO E HOS-
PITALAR LTDA - ITEM:05; FRE-SENIUS KABI BRASIL LTDA -
ITENS:01,03,06,07; GYN MEDICA LTDA ME - ITEM:04.

(SIDEC - 08/06/2011) 154043-15260-2011NE800143

PREGÃO Nº 44/2011

O Pregoeiro faz saber a quem possa interessar, que as Em-
presas Vencedoras foram: B.S.F DISTRI-BUIDORA E SERVIÇOS
LTDA ME - ITEM:03; CAMPOTEL COM.ELETRO-FORNIA LT-
DA EPP - ITEM:02; UNIVERSO ELETRICO LTDA - ITEM:04;
ITEM CANCELADO:01.

RICARDO SANTANA

(SIDEC - 08/06/2011) 154043-15260-2011NE800143

PREGÃO Nº 57/2011

O Pregoeiro faz saber a quem possa interessar, que as Em-
presas Vencedoras foram: COMIGO COMER-CIAL MINAS GOIAS
LTDA ME - ITEM:04; LICITAR CO-MERCIO E REPRESENTA-

ÇOES LTDA - ITEM:01;ODEBRECHCOM.IND.DE CAFE LTDA -
ITEM:05; WESI COMERCIAL LTDA EPP - ITENS:02,03.

JOSE DIVINO DA SILVA

(SIDEC - 08/06/2011) 154043-15260-2011NE800143

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE 8 DE JUNHO DE 2011
RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Pró - Reitor de Recursos Humanos da Universidade Federal de
Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de com-
petência que lhe foi outorgada por meio da Portaria/R/nº 1.046, de 12 de
dezembro de 2008, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, pu-
blicada no Diário Oficial da União de 16 de dezembro de 2008, seção 2, p.
16; conforme o Edital nº 028/2011, publicado no D. O. U. em 24 de março
de 2011, página 62, seção 3, HOMOLOGA e torna público, o resultado do
Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professor,
realizado pela FACULDADE DE COMPUTAÇÃO, da seguinte forma:

Homologação nº 053
Área: Estrutura de dados. Nº de vagas: 03. Regime de Tra-

balho: 40 (quarenta) horas semanais.
CANDIDATOS CLASSIFICADOS
1º lugar: Lígia Maria Soares Passos
2º lugar: Rodrigo de Godoy Domingues
3º lugar: Dayse Silveira de Almeida

SINÉSIO GOMIDE JÚNIOR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE
DO SÃO FRANCISCO

EXTRATO DE CONTRATO No- 2 9 2 / 2 0 11

Nº Aquisição de Mobiliário Biblioteca. Contratante: Universidade
Federal do Vale do São Francisco, CNPJ: 05.440.725/0001-14. Con-
tratada: L. C. DE ALMEIDA, CNPJ: 10.384.544/0001-58.

Objeto: Aquisição de Quadros para Aviso, com prestação de serviços
de assistência técnica. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. Data da
assinatura: 03/06/2011.

EXTRATO DE CONTRATO No- 2 8 6 / 2 0 11

Nº Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VA-
LE DO SÃO FRANCISCO. CNPJ: 05.440.725/0001-14 Contratado:
DANIEL MUNIZ ROCHA DO NASCIMENTO, CPF: 020.823.955-
37. Objeto: Contratação de professor substituto para desempenho de
atividades de magistério, dedicadas exclusivamente ao ensino, na
UNIVASF, na área de ERGONOMIA, HIGIENE E SEGURANÇA
DO TRABALHO, de acordo com regulamentos, regimentos e normas
especificas. Carga Horária: 20(vinte) horas semanais. Vigência: 01
(um) ano da assinatura. Data da Assinatura: 01.06.2011.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011

Número do Contrato: 2/2010. Nº Processo: 23402000400201159.
Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -VALE
DO SAO FRANCISCO. CNPJ Contratado: 42509257000113. Con-
tratado : MINERACAO CARAIBA S/A -Objeto: Reajuste sobre o
preço pactuado no contrato com base no INPC. Fundamento Legal:
Lei 8666/93 e alterações Data de Assinatura: 07/06/2011.

(SICON - 08/06/2011) 154421-26230-2011NE800030

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011

Número do Contrato: 310/2010. Nº Processo: 23402000830201090.
Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -VALE
DO SAO FRANCISCO. CNPJ Contratado: 07087787000110. Con-
tratado : BLOKO ENGENHARIA LTDA - ME -Objeto: Acréscimo
ao objeto contratado dos itens discriminados em planilhas especificas
que passam a compor o instrumento inicial e a prorrogação dos
prazos de vigência e execução nele estabelecidos. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, com fulcro nos itens 4.1 e
4.2 da Cláusula Quarta e 8.1 e 8.2 da Cláusula OitavVigência:
05/06/2011 a 07/09/2011. Valor Total: R$1.958,85. Fonte: 112000000
- 2011NE800225. Data de Assinatura: 27/05/2011.

(SICON - 08/06/2011) 154421-26230-2011NE800030

EDITAL No- 31, DE 8 DE JUNHO DE 2011
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO

O Reitor da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, no uso das suas atribuições conferidas pelo Decreto de 19 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de
22 de dezembro de 2008, e considerando as disposições do inciso X, artigo 2º da Lei nº. 8.745/1993, da Portaria MEC nº196/2011, do Decreto nº. 6.944/2009, bem como do processo nº 23402.000887/2011-70 torna
público que estarão abertas, no período de 10 a 14/06/2011, as inscrições para Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de Professor Temporário, nas condições que seguem:

1. Das vagas, área de conhecimento, área de atuação, formação profissional exigida, regime de trabalho, valor da inscrição e prazo de vigência do contrato:

VA G A S ÁREA DO CO-
N H E C I M E N TO

ÁREA DE ATUAÇÃO FORMAÇÃO PROFISSIONAL REGIME DE
TRABALHO

COLEGIADO/ CAMPUS
DE LOTAÇÃO

VALOR DA INS-
CRIÇÃO

PRAZO DE VI-
GÊNCIA DO CON-

T R ATO
01 Letras Metodologia do Trabalho Científico,

Libras, Divulgação Científica e orientações
de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Graduação em Letras (Área de Concentra-
ção/ lingüística, leitura, produção de texto,

metodologia, conhecimento de libras)
20h

Ciências da Natureza/
Campus São Raimundo

Nonato-PI
R$ 40,00 6 meses

01 Pedagogia Estágio I , Estágio II, Educação em
Ciências em Espaços Formais e não For-

mais e
Ciência e Diversidade Humana

Graduação em Pedagogia.
20h

Ciências da Natureza/
Campus São Raimundo

Nonato-PI
R$ 40,00 6 meses

01 Química Fundamentos da Química I e
II, Química Orgânica e Físico-

Química.

Licenciado ou Bacharel em Química
e/ou Graduado em Química

Industrial.
20h

Ciências da Natureza/
Campus São Raimundo

Nonato-PI
R$ 40,00 6 meses

1.1 O Professor Temporário aprovado neste PSS ficará lotado no colegiado acadêmico para o qual prestou a seleção, podendo, a critério da Administração, ministrar disciplinas de sua a área de conhecimento/ área
de atuação em outro curso/campus.
2. Dos requisitos dos candidatos
2.1 Poderão se candidatar à presente seleção de Professor Temporário, brasileiros que atendam às seguintes exigências, que deverão ser comprovadas no ato da contratação:
a) gozar dos direitos políticos;
b) estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
c) ter idade mínima de 18 anos completos;
d) comprovar formação profissional e titulação exigidas para a área de conhecimento a qual concorreu;
e) não seja ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério, de que trata a Lei nº 7.596 de 10/04/87;
f) comprovar formalmente a compatibilidade de horários, se servidor de nível superior da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, bem como empregados de suas subsidiárias ou
controladas;
3. Das inscrições
3.1 Período e horário: das 8 horas do dia 10 de junho às 23 horas e 50 minutos do dia 14 de junho de 2011, exclusivamente pela internet no endereço eletrônico ( h t t p : / / w w w. c o n c u r s o . u n i v a s f . e d u . b r ) .
3.2 O valor da taxa de inscrição, estabelecido no quadro do item 1, deverá ser recolhido no Banco do Brasil, através do formulário (GRU) adquirido pela internet no endereço (http://www.concurso.univasf.edu.br),
e o seu preenchimento dar-se-á conforme segue: Unidade Favorecida Código (UG) 154421, Gestão 26230, Recolhimento Código 28883-7, Referência Código 10041909, Competência 06/2011.
3.3 O candidato é o único responsável pelo correto e completo preenchimento do requerimento de inscrição.
3.4 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve certificar-se de que atenderá a todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo para o qual pretende concorrer, conforme item 2.1 deste edital.
3.5 A inscrição do candidato implicará na aceitação tácita das condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, das quais não poderá alegar desconhecimento.
3.6 Em nenhuma hipótese haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso por conveniência da administração.
3.7 O pagamento da GRU poderá ser até o dia 15/06/2011 desde que o candidato tenha efetuado a inscrição até as 23 horas e 50 minutos do dia 14/06/2011.
3.8 Não serão aceitas inscrições ou pagamentos condicionais ou extemporâneos.
3.9 A confirmação da inscrição será disponibilizada no site: (http://www.concurso.univasf.edu.br) a partir do dia 20/06/2011.
3.10 Os programas das áreas de conhecimento/área de atuação estarão disponíveis no local das inscrições e no endereço eletrônico da UNIVASF (http://www.concurso.univasf.edu.br), conforme o Anexo II deste
edital.
3.11 Expirado o prazo das inscrições e verificada a inexistência de candidatos inscritos para determinada(s) área(s), poderão ser reabertas as inscrições para a classe imediatamente inferior, sendo posteriormente
divulgado o cronograma das provas.
4. Da isenção da taxa de inscrição
4.1 Conforme o Decreto 6.593, de 02.10.2008, publicado em 03.10.2008, o candidato poderá requerer isenção da taxa de inscrição desde que:
4.1.2 Esteja inscrito no cadastro para programas sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o decreto nº 6.135, de 26.06.2007;
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4.1.3 Seja membro de família de baixa renda, nos termos do decreto acima;
4.2 O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, conforme modelo (Anexo III) disponibilizado na página eletrônica da UNIVASF: (http://www.concurso.univasf.edu.br), no qual deverá
constar: indicação do número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e declaração de que atende à condição descrita no item 4.1 e subitens. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas
em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto 83.936, de 06 de setembro de 1979.
4.3 O candidato deverá entregar juntamente com o requerimento, cópia do RG.
4.4 Somente serão aceitos os requerimentos entregues na Coordenação Administrativa do Campus de São Raimundo Nonato, na Rua João Ferreira da Silva, S/N, Bairro Campestre, São Raimundo Nonato - PI, no dia
1 0 / 0 6 / 2 0 11 .
4.5 A Comissão responsável pelo Processo de Seleção Simplificada informará ao candidato acerca do deferimento ou não do seu pedido.
4.6 Caso a isenção não seja deferida, o candidato deverá pagar a taxa de inscrição para concorrer às vagas do processo seletivo simplificado.
5. Da remuneração
5.1 A remuneração do Professor Temporário será correspondente ao valor estabelecido para o nível 1(um) das classes Auxiliar, Auxiliar com Especialização, Assistente ou Adjunto da carreira docente do Magistério
Superior, para o qual o contratado possua a qualificação requerida, conforme disposto no Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987, na Lei Delegada 13/92 e nas Leis 11.344/2006 e 11.784/2008, observando no cálculo
o regime de 20 horas semanais, ficando proibida qualquer alteração salarial ou progressão funcional por titulação, conforme tabela abaixo:

Cargo / classe / padrão Regime de trabalho Remuneração básica (R$) Retribuição por Titulação
(R$)

Gratificação Executiva de Magistério Supe-
rior (R$)

Remuneração

Total (R$)

Professor Adjunto I 20h 747,97 782,50 987,83 2.518,30

Professor Assistente I 20h 645,76 363,89 983,39 1.993,04

Professor Auxiliar I com Especialização 20h 557,51 109,50 978,95 1.645,96

Professor Auxiliar I 20h 557,51 0,00 978,95 1.536,46

6. Das especificações do Processo Seletivo Simplificado (PSS)
6.1 O PSS será coordenado por uma Comissão Organizadora, designada pelo Reitor, a qual definirá uma Banca examinadora para cada área, constituída de três professores indicados pelo Colegiado solicitante.
6.2 O PSS não se constitui em concurso público para ingresso efetivo na Carreira do Magistério Superior.
6.3 O PSS deverá constar de prova didática aberta ao público, exceto para os candidatos concorrentes, e de exame de títulos (com pontuação constante no Anexo I), conforme tabela abaixo discriminada:

AVA L I A Ç Ã O N O TA PESO PONTUAÇÃO MÁXIMA C A R AT E R

Prova Didática Até 100 0,6 60 E L I M I N AT Ó R I O

Exame de Títulos Até 100 0,4 40 C L A S S I F I C AT Ó R I O

6.4 A prova didática, que visa demonstrar a capacidade do candidato de expor seus conhecimentos de maneira clara e organizada, observará o tema estabelecido por sorteio com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedência. O candidato que não comparecer ao sorteio do ponto estará automaticamente eliminado. O tema a ser exposto na aula didática será sorteado entre os assuntos constantes de cada programa, podendo
cada candidato sortear um tema ou ser sorteado um tema único para todos os candidatos, a critério da banca examinadora.
6.4.1 Caso haja mais de um candidato inscrito em determinada área, todos os candidatos deverão comparecer no início dos trabalhos, no horário previamente informado no sorteio do tema, para sorteio da ordem de
apresentação na prova didática. O não comparecimento no sorteio da ordem de apresentação no horário previsto implicará, também, na eliminação do candidato.
6.5 Esta prova, cuja assistência é vedada aos demais candidatos, será realizada em sessão pública e terá duração mínima de quarenta e máxima de cinqüenta minutos.
6.6 No momento do sorteio da ordem de apresentação da prova didática o candidato deverá entregar para a banca examinadora envelope contendo currículo e comprovações (cópias dos títulos), para efeitos de pontuação
na prova de títulos.
6.6.1 Os documentos de que trata o item 6.6 não serão devolvidos ao candidato.
6.7 O candidato deverá elaborar e entregar o Plano de Aula à Banca examinadora, em três vias.
6.8 Para efeitos de pontuação na prova didática serão observados dos candidatos:
a) conhecimento sobre o assunto;
b) clareza de exposição, capacidade de expressão e de síntese;
c) linguagem correta e adequada;
d) utilização adequada do tempo;
e) elaboração e execução do plano de aula.
6.9 O candidato que não obtiver o mínimo de 70 (setenta) pontos na nota da prova didática será desclassificado.
6.10 Em caso de empate na classificação final serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:, I - maior nota obtida na prova didática, II - maior nota no exame de títulos acadêmicos, III - maior
idade.
6.11 Não será admitida revisão da prova didática ou segunda chamada.
6.12 O quadro geral das notas obtidas pelos candidatos será divulgado no endereço eletrônico (http://www.concurso.univasf.edu.br).
6.13 O exame de titulação recairá sobre os documentos apresentados pelo candidato no dia da realização da prova didática, aferindo-se a pontuação conforme anexo I deste edital. Os documentos não certificados ou
não comprovados não serão analisados pela Banca examinadora.
6.14 A Comissão Organizadora não disponibilizará equipamentos audiovisuais para a realização da prova didática. Caso queira utilizar tais recursos, o candidato deverá providenciá-los.
7. Da realização das provas
7.1 O sorteio do ponto e a prova de aptidão didática serão realizados no Campus de São Raimundo Nonato-PI, no endereço: Rua João Ferreira da Silva, S/N, Bairro Campestre.
7.2 O sorteio do ponto acontecerá no dia 21/06/2011, em horário a ser divulgado posteriormente.
7.3 O sorteio da ordem de apresentação e a prova didática serão realizados na data de 22/06/2011, respeitando-se o intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas do sorteio do ponto.
7.4 Caso haja elevado número de inscritos, o local e a data de realização da prova poderão ser modificados.
8. Dos recursos
8.1 No prazo de 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado, os candidatos poderão apresentar recurso à banca examinadora, desde que fundamentado, que responderá por escrito, quanto ao mérito do
pedido.
9. Das Disposições Gerais
9.1 Juntamente com a inscrição o candidato firmará compromisso declarando conhecer os termos deste edital e a regulamentação pertinente ao Processo Seletivo Simplificado.
9.2 O contrato do Professor Temporário observará o prazo estabelecido no quadro do item 1, podendo ser prorrogado (cfr. Inciso IV do art. 2º, c/c o § 3º do art. 4º da Lei 8.745/93, com redação dada pela Lei nº
9.849/99).
9.3 Os candidatos que já foram contratados com fundamento nas Leis 8.745/93 e 9.849/99, somente poderão ser novamente contratados após decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do último
contrato.
9.4 Uma vez emitido o parecer conclusivo da Comissão Organizadora, o resultado será encaminhado ao Reitor para homologação e autorização da contratação e publicação no Diário Oficial da União.
9.5 A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a assinatura do contrato condicionada à observância das disposições da Lei nº 8.745/93, da rigorosa ordem de
classificação, do prazo de validade do processo seletivo e do exclusivo interesse e conveniência da Universidade.
9.6 O Coordenador do Colegiado ao qual o professor Temporário esteja vinculado comunicará à Secretaria de Recursos Humanos - SRH, com antecedência de 30 dias, o encerramento do contrato a fim de cessar o
pagamento correspondente ao salário do professor Temporário, caso não seja solicitada a renovação.
9.7 O presente Edital poderá ser revogado a qualquer momento, desde que motivo superveniente ou relevante assim o exigir, sem que isso venha gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados.
9.8 Por ocasião do término do prazo de vigência do contrato, nenhuma indenização é devida ao contratado, tendo em vista a natureza jurídica do contrato de que trata este edital, salvo o pagamento de férias e
gratificação natalina proporcional aos meses trabalhados.
9.9 A extinção do contrato de Professor Temporário se dará pelo término do prazo contratual, por iniciativa do contratado, comunicada por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou da Unidade, ou ainda poderá ser
rescindido unilateralmente pela UNIVASF, sem que gere a obrigação de indenizar o contratado, caso este incorra na prática dos ilícitos previstos nos incisos I a XII do artigo 132 da Lei nº 8.112/90, com alterações posteriores.
9.10 O processo seletivo simplificado terá prazo de validade de 01 (um) ano, contado a partir da data da sua homologação, podendo ser prorrogado a critério da Administração.
9.11 O Processo Seletivo de que trata este Edital está regulamentado pela Lei 8745/93 e pela Lei 9849/99.
9.12 Não será devolvida qualquer documentação dos candidatos, mesmo dos que não foram aprovados.
9.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do PSS.

PAULO CÉSAR DA SILVA LIMA
Vi c e - R e i t o r

Em Exercício



Nº 110, quinta-feira, 9 de junho de 2011 65ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032011060900065

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

EDITAL No- 32, DE 8 DE JUNHO DE 2011
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO

O Reitor da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, no uso das suas atribuições conferidas pelo Decreto de 19 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de
22 de dezembro de 2008, e considerando as disposições do inciso X, artigo 2º da Lei nº. 8.745/1993, da Portaria MEC nº196/2011, do Decreto nº. 6.944/2009, bem como do processo nº 23402.000889/2011-69, torna
público que estarão abertas, no período de 10 a 14/06/2011, as inscrições para Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de Professor Temporário, nas condições que seguem:

1. Das vagas, área de conhecimento, área de atuação, formação profissional exigida, regime de trabalho, valor da inscrição e prazo de vigência do contrato:

VA G A S ÁREA DO
CONHECI-

M E N TO

ÁREA DE ATUAÇÃO FORMAÇÃO PROFISSIONAL REGIME DE
TRABALHO

COLEGIADO/ CAMPUS DE
L O TA Ç Ã O

VALOR DA INS-
CRIÇÃO

PRAZO DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO

01 Fitotecnia
(Tecnologia de

Sementes)

Produção e Tecnologia de Semen-
tes;

Introdução a Agronomia.

Graduação em Engenharia Agronômica ou Biologia
(bacharelado ou licenciatura) com Mestrado na área

de atuação ou dissertação na área do concurso

20 horas Engenharia Agronômica/ Cam-
pus Ciências Agrárias R$ 55,00 6 meses

01 Fitopatologia Fitopatologia Geral
Fitopatologia Aplicada; Introdu-

ção a Agronomia

Graduação em Engenharia Agronômica, Engenharia
Florestal, Biologia (bacharelado ou licenciatura) com

Mestrado em uma das áreas de atuação ou disser-
tação na área do concurso

20 horas Engenharia Agronômica/ Cam-
pus Ciências Agrárias R$ 55,00 6 meses

03 Cálculo Cálculo Diferencial e
Integral I; Cálculo Diferencial e

Integral II

Graduação em Engenharia ou
Matemática (bacharelado ou licenciatura) ou Física

(bacharelado ou licenciatura)

20 horas Engenharia Agronômica/ Cam-
pus Ciências Agrárias e Enge-

nharia Mecânica/ SEAD
(UAB)

R$ 40,00 6 meses

01 Microbiologia Microbiologia Geral; Introdução a
Agronomia

Graduação em Engenharia Agronômica, Engenharia
Florestal, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenha-
ria de Alimentos, Biologia (bacharelado ou licencia-

tura) com mestrado na área de atuação ou disser-
tação na área do concurso

20 horas Engenharia Agronômica/ Cam-
pus Ciências Agrárias R$ 55,00 6 meses

01 Fisiologia Ve-
getal

Fisiologia Vegetal Graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia
Agronômica, com mestrado em Fisiologia Vegetal

ou áreas afins

20 horas Ciências Biológicas/ Campus
Ciências Agrárias R$ 55,00 6 meses

01 Ecologia II Ecotoxicologia, Metodologia
Científica, Biossegurança, Bioéti-

ca

Graduação em Ciências Biológicas ou Ecologia, com
mestrado em Ecologia ou áreas afins

20 horas Ciências Biológicas/ Campus
Ciências Agrárias R$ 55,00 6 meses

01 Ecologia III Ecologia de Populações e comu-
nidades;

Ecologia Geral

Graduação em Ciências Biológicas ou Ecologia, com
mestrado em Ecologia ou áreas afins

20 horas Ciências Biológicas/ Campus
Ciências Agrárias R$ 55,00 6 meses

01 Parasitologia Parasitologia Graduação em Ciências Biológicas ou Farmácia,
com mestrado em Parasitologia ou áreas afins

20 horas Ciências Biológicas/ Campus
Ciências Agrárias R$ 55,00 6 meses

01 Ta x o n o m i a
Animal

Taxonomia Animal;
Zoologia Geral.

Graduação em Ciências Biológicas com mestrado
em Zoologia ou áreas afins

20 horas Ciências Biológicas/ Campus
Ciências Agrárias R$ 55,00 6 meses

01 Paleontologia
e Biogeografia

Paleontologia e Paleoecologia;
Filogenia; Metodologia Científica.

Biogeografia;
Bioética.

Graduação em Ciências Biológicas ou Geografia,
com mestrado em Geologia ou Paleontologia ou

Biologia Evolutiva ou áreas afins

20 horas Ciências Biológicas/ Campus
Ciências Agrárias R$ 55,00 6 meses

01 Etnobiologia e
Botânica Geral

Etnobiologia;
Botânica Econômica;

Botânica Criptogâmica II.

Graduação em Ciências Biológicas ou Ecologia com
mestrado em Biologia Vegetal ou Botânica ou Eco-

logia Vegetal ou áreas afins

20 horas Ciências Biológicas/ Campus
Ciências Agrárias R$ 55,00 6 meses

1.1 O Professor Temporário aprovado neste PSS ficará lotado no colegiado acadêmico para o qual prestou a seleção, podendo, a critério da Administração, ministrar disciplinas de sua a área de conhecimento/ área
de atuação em outro curso/campus.
2. Dos requisitos dos candidatos
2.1 Poderão se candidatar à presente seleção de Professor Temporário, brasileiros que atendam às seguintes exigências, que deverão ser comprovadas no ato da contratação:
a) gozar dos direitos políticos;
b) estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
c) ter idade mínima de 18 anos completos;
d) comprovar formação profissional e titulação exigidas para a área de conhecimento a qual concorreu;
e) não seja ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério, de que trata a Lei nº 7.596 de 10/04/87;
f) comprovar formalmente a compatibilidade de horários, se servidor de nível superior da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, bem como empregados de suas subsidiárias ou
controladas;
3. Das inscrições
3.1 Período e horário: das 8 horas do dia 10 de junho às 23 horas e 50 minutos do dia 14 de junho de 2011, exclusivamente pela internet no endereço eletrônico ( h t t p : / / w w w. c o n c u r s o . u n i v a s f . e d u . b r ) .
3.2 O valor da taxa de inscrição, estabelecido no quadro do item 1, deverá ser recolhido no Banco do Brasil, através do formulário (GRU) adquirido pela internet no endereço (http://www.concurso.univasf.edu.br),
e o seu preenchimento dar-se-á conforme segue: Unidade Favorecida Código (UG) 154421, Gestão 26230, Recolhimento Código 28883-7, Referência Código 10041909, Competência 06/2011.
3.3 O candidato é o único responsável pelo correto e completo preenchimento do requerimento de inscrição.
3.4 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve certificar-se de que atenderá a todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo para o qual pretende concorrer, conforme item 2.1 deste edital.
3.5 A inscrição do candidato implicará na aceitação tácita das condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, das quais não poderá alegar desconhecimento.
3.6 Em nenhuma hipótese haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso por conveniência da administração.
3.7 O pagamento da GRU poderá ser até o dia 15/06/2011 desde que o candidato tenha efetuado a inscrição até as 23 horas e 50 minutos do dia 14/06/2011.
3.8 Não serão aceitas inscrições ou pagamentos condicionais ou extemporâneos.
3.9 A confirmação da inscrição será disponibilizada no site: (http://www.concurso.univasf.edu.br) a partir do dia 20/06/2011.
3.10 Os programas das áreas de conhecimento/área de atuação estarão disponíveis no local das inscrições e no endereço eletrônico da UNIVASF (http://www.concurso.univasf.edu.br), conforme o Anexo II deste
edital.
3.11 Expirado o prazo das inscrições e verificada a inexistência de candidatos inscritos para determinada(s) área(s), poderão ser reabertas as inscrições para a classe imediatamente inferior, sendo posteriormente
divulgado o cronograma das provas.
4. Da isenção da taxa de inscrição
4.1 Conforme o Decreto 6.593, de 02.10.2008, publicado em 03.10.2008, o candidato poderá requerer isenção da taxa de inscrição desde que:
4.1.2 Esteja inscrito no cadastro para programas sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o decreto nº 6.135, de 26.06.2007;
4.1.3 Seja membro de família de baixa renda, nos termos do decreto acima;
4.2 O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, conforme modelo (Anexo III) disponibilizado na página eletrônica da UNIVASF: (http://www.concurso.univasf.edu.br), no qual deverá
constar: indicação do número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e declaração de que atende à condição descrita no item 4.1 e subitens. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas
em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto 83.936, de 06 de setembro de 1979.
4.3 O candidato deverá entregar juntamente com o requerimento, cópia do RG.
4.4 Somente serão aceitos os requerimentos entregues na Secretaria de Recursos Humanos - SRH (Prédio da Reitoria), na Avenida José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, Campus Universitário, Petrolina-PE, das 08 às 18
h, com intervalo para almoço, das 12 às 14h, no dia 10/06/2011.
4.5 A Comissão responsável pelo Processo de Seleção Simplificada informará ao candidato acerca do deferimento ou não do seu pedido.
4.6 Caso a isenção não seja deferida, o candidato deverá pagar a taxa de inscrição para concorrer às vagas do processo seletivo simplificado.
5. Da remuneração
5.1 A remuneração do Professor Temporário será correspondente ao valor estabelecido para o nível 1(um) das classes Auxiliar, Auxiliar com Especialização, Assistente ou Adjunto da carreira docente do Magistério
Superior, para o qual o contratado possua a qualificação requerida, conforme disposto no Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987, na Lei Delegada 13/92 e nas Leis 11.344/2006 e 11.784/2008, observando no cálculo
o regime de 20 horas semanais, ficando proibida qualquer alteração salarial ou progressão funcional por titulação, conforme tabela abaixo:
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Cargo / classe / padrão Regime de trabalho Remuneração básica (R$) Retribuição por Titulação
(R$)

Gratificação Executiva de Magistério Supe-
rior (R$)

Remuneração

Total (R$)

Professor Adjunto I 20h 747,97 782,50 987,83 2.518,30

Professor Assistente I 20h 645,76 363,89 983,39 1.993,04

Professor Auxiliar I com Especialização 20h 557,51 109,50 978,95 1.645,96

Professor Auxiliar I 20h 557,51 0,00 978,95 1.536,46

6. Das especificações do Processo Seletivo Simplificado (PSS)
6.1 O PSS será coordenado por uma Comissão Organizadora, designada pelo Reitor, a qual definirá uma Comissão Examinadora para cada área, constituída de três professores indicados pelo Colegiado solicitante.
6.2 O PSS não se constitui em concurso público para ingresso efetivo na Carreira do Magistério Superior.
6.3 O PSS deverá constar de prova didática aberta ao público, exceto para os candidatos concorrentes, e de exame de títulos (com pontuação constante no Anexo I), conforme tabela abaixo discriminada:

AVA L I A Ç Ã O N O TA PESO PONTUAÇÃO MÁXIMA C A R AT E R

Prova Didática Até 100 0,6 60 E L I M I N AT Ó R I O

Exame de Títulos Até 100 0,4 40 C L A S S I F I C AT Ó R I O

6.4 A prova didática, que visa demonstrar a capacidade do candidato de expor seus conhecimentos de maneira clara e organizada, observará o tema estabelecido por sorteio com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedência. O candidato que não comparecer ao sorteio do ponto estará automaticamente eliminado. O tema a ser exposto na aula didática será sorteado entre os assuntos constantes de cada programa, podendo
cada candidato sortear um tema ou ser sorteado um tema único para todos os candidatos, a critério da banca examinadora.
6.4.1 Caso haja mais de um candidato inscrito em determinada área, todos os candidatos deverão comparecer no início dos trabalhos, no horário previamente informado no sorteio do tema, para sorteio da ordem de
apresentação na prova didática. O não comparecimento no sorteio da ordem de apresentação no horário previsto implicará, também, na eliminação do candidato.
6.5 Esta prova, cuja assistência é vedada aos demais candidatos, será realizada em sessão pública e terá duração mínima de quarenta e máxima de cinqüenta minutos.
6.6 No momento do sorteio da ordem de apresentação da prova didática o candidato deverá entregar para a banca examinadora envelope contendo currículo e comprovações (cópias dos títulos), para efeitos de pontuação
na prova de títulos.
6.6.1 Os documentos de que trata o item 6.6 não serão devolvidos ao candidato.
6.7 O candidato deverá elaborar e entregar o Plano de Aula à Banca examinadora, em três vias.
6.8 Para efeitos de pontuação na prova didática serão observados dos candidatos:
a) conhecimento sobre o assunto;
b) clareza de exposição, capacidade de expressão e de síntese;
c) linguagem correta e adequada;
d) utilização adequada do tempo;
e) elaboração e execução do plano de aula.
6.9 O candidato que não obtiver o mínimo de 70 (setenta) pontos na nota da prova didática será desclassificado.
6.10 Em caso de empate na classificação final serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:, I - maior nota obtida na prova didática, II - maior nota no exame de títulos acadêmicos, III - maior
idade.
6.11 Não será admitida revisão da prova didática ou segunda chamada.
6.12 O quadro geral das notas obtidas pelos candidatos será divulgado no endereço eletrônico (http://www.concurso.univasf.edu.br).
6.13 O exame de titulação recairá sobre os documentos apresentados pelo candidato no dia da realização da prova didática, aferindo-se a pontuação conforme anexo I deste edital. Os documentos não certificados ou
não comprovados não serão analisados pela Banca examinadora.
6.14 A Comissão Organizadora não disponibilizará equipamentos audiovisuais para a realização da prova didática. Caso queira utilizar tais recursos, o candidato deverá providenciá-los.
7. Da realização das provas
7.1 O sorteio do ponto e a prova de aptidão didática serão realizados no Campus de Ciências Agrárias na cidade de Petrolina-PE, no endereço: Rod. BR 407 Km 12 Lote 543 PSNC, s/nº - C1.
7.2 O sorteio do ponto acontecerá no dia 21/06/2011, em horário a ser divulgado posteriormente.
7.3 O sorteio da ordem de apresentação e a prova didática serão realizados na data de 22/06/2011, respeitando-se o intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas do sorteio do ponto.
7.4 Caso haja elevado número de inscritos, o local e a data de realização da prova poderão ser modificados.
8. Dos recursos
8.1 No prazo de 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado, os candidatos poderão apresentar recurso à Banca examinadora, desde que fundamentado, que responderá por escrito, quanto ao mérito do
pedido.
9. Das Disposições Gerais
9.1 Juntamente com a inscrição o candidato firmará compromisso declarando conhecer os termos deste edital e a regulamentação pertinente ao Processo Seletivo Simplificado.
9.2 O contrato do Professor Temporário observará o prazo estabelecido no quadro do item 1, podendo ser prorrogado (cfr. Inciso IV do art. 2º, c/c o § 3º do art. 4º da Lei 8.745/93, com redação dada pela Lei nº
9.849/99).
9.3 Os candidatos que já foram contratados com fundamento nas Leis 8.745/93 e 9.849/99, somente poderão ser novamente contratados após decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do último contrato.
9.4 Uma vez emitido o parecer conclusivo da Comissão Organizadora, o resultado será encaminhado ao Reitor para homologação e autorização da contratação e publicação no Diário Oficial da União.
9.5 A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a assinatura do contrato condicionada à observância das disposições da Lei nº 8.745/93, da rigorosa ordem de
classificação, do prazo de validade do processo seletivo e do exclusivo interesse e conveniência da Universidade.
9.6 O Coordenador do Colegiado ao qual o professor Temporário esteja vinculado comunicará à Secretaria de Recursos Humanos - SRH, com antecedência de 30 dias, o encerramento do contrato a fim de cessar o
pagamento correspondente ao salário do professor Temporário, caso não seja solicitada a renovação.
9.7 O presente Edital poderá ser revogado a qualquer momento, desde que motivo superveniente ou relevante assim o exigir, sem que isso venha gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados.
9.8 Por ocasião do término do prazo de vigência do contrato, nenhuma indenização é devida ao contratado, tendo em vista a natureza jurídica do contrato de que trata este edital, salvo o pagamento de férias e
gratificação natalina proporcional aos meses trabalhados.
9.9 A extinção do contrato de Professor Temporário se dará pelo término do prazo contratual, por iniciativa do contratado, comunicada por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou da Unidade, ou ainda poderá ser
rescindido unilateralmente pela UNIVASF, sem que gere a obrigação de indenizar o contratado, caso este incorra na prática dos ilícitos previstos nos incisos I a XII do artigo 132 da Lei nº 8.112/90, com alterações posteriores.
9.10 O processo seletivo simplificado terá prazo de validade de 01 (um) ano, contado a partir da data da sua homologação, podendo ser prorrogado a critério da Administração.
9.11 O Processo Seletivo de que trata este Edital está regulamentado pela Lei 8745/93 e pela Lei 9849/99.
9.12 Não será devolvida qualquer documentação dos candidatos, mesmo dos que não foram aprovados.
9.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do PSS.

PAULO CÉSAR DA SILVA LIMA
Vi c e - R e i t o r

Em Exercício

EDITAL No- 33, DE 8 DE JUNHO DE 2011
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO

O Reitor da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, no uso das suas atribuições conferidas pelo Decreto de 19 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de
22 de dezembro de 2008, e considerando as disposições do inciso X, artigo 2º da Lei nº. 8.745/1993, da Portaria MEC nº196/2011, do Decreto nº. 6.944/2009, bem como do processo nº 23402.000889/2011-69, torna
público que estarão abertas, no período de 10 a 14/06/2011, as inscrições para Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de Professor Temporário, nas condições que seguem:

1. Das vagas, área de conhecimento, área de atuação, formação profissional exigida, regime de trabalho, valor da inscrição e prazo de vigência do contrato:

VA G A S ÁREA DO CONHECIMEN-
TO

ÁREA DE ATUAÇÃO FORMAÇÃO PROFISSIO-
NAL

REGIME DE
TRABALHO

COLEGIADO/ CAM-
PUS DE LOTAÇÃO

VALOR DA
INSCRIÇÃO

PRAZO DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO

01 Gestão e Organização de
Eventos Esportivos, Basquete-

bol

Gestão e Organização de Eventos Esportivos, Está-
gio I (bacharelado), Basquetebol, Núcleos Temáti-

cos e Estágios Curriculares.

Graduação em Educação Físi-
ca (Licenciatura ou Bachare-

lado).

20 horas Educação Física/ Cam-
pus Petrolina R$ 40,00 6 meses
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01 Educação Física para Portado-
res de Necessidades Especiais,

Handebol

Educação Física para Portadores de Necessidades
Especiais, Estágio I (bacharelado), Handebol, Nú-

cleos Temáticos e Estágios Curriculares.

Graduação em Educação Físi-
ca (Licenciatura ou Bachare-

lado).

20 horas Educação Física/ Cam-
pus Petrolina R$ 40,00 6 meses

01 Bromatologia e Bioquímica
dos Alimentos

Bromatologia e Bioquímica dos Alimentos,
Enzimologia,

Tecnologia dos Alimentos,
Práticas Farmacêuticas II

Graduação em Farmácia ou
Ciências Farmacêuticas

20 horas Ciências Farmacêuticas/
Campus Petrolina R$ 40,00 6 meses

02 Ciências Farmacêuticas Farmácia Clínica, Administração e Gestão Farma-
cêutica, Farmácia Hospitalar, Assistência Farmacêu-

tica,
Deontologia Farmacêutica, Farmacoepidemiologia,

Práticas Farmacêuticas III

Graduação em Farmácia ou
Ciências Farmacêuticas com

especialização na área do
concurso ou afins

20 horas Ciências Farmacêuticas/
Campus Petrolina R$ 40,00 6 meses

01 Farmacologia Básica, Toxico-
logia Geral e Fisiologia Hu-

mana

Farmacologia Básica,
Toxicologia Geral,
Fisiologia Humana

Graduação em Farmácia ou
Ciências Farmacêuticas.

20 horas Ciências Farmacêuticas/
Campus Petrolina R$ 40,00 6 meses

01 Farmacologia Clínica, Toxico-
logia Clínica e Fisiologia Hu-

mana

Farmacologia Clínica,
Toxicologia Clínica,
Fisiologia Humana

Graduação em Farmácia ou
Ciências Farmacêuticas.

20 horas Ciências Farmacêuticas/
Campus Petrolina R$ 40,00 6 meses

01 Hematologia e Bioquímica
Clínica

Hematologia Clínica,
Bioquímica,

Bioquímica Clínica

Graduação em Farmácia ou
Ciências Farmacêuticas ou

Biomedicina

20 horas Ciências Farmacêuticas/
Campus Petrolina R$ 40,00 6 meses

01 Microbiologia/Microbiologia
Clínica e Micologia

Microbiologia,
Microbiologia Clínica,

Micologia

Graduação em Farmácia ou
Ciências Farmacêuticas ou

Biomedicina

20 horas Ciências Farmacêuticas/
Campus Petrolina R$ 40,00 6 meses

01 Tecnologia Farmacêutica, Tec-
nologia dos Cosméticos e

Controle de Qualidade

Tecnologia Farmacêutica I,
Tecnologia Farmacêutica II,
Tecnologia dos Cosméticos,
Práticas Farmacêuticas I e II

Graduação em Farmácia ou
Ciências Farmacêuticas

20 horas Ciências Farmacêuticas/
Campus Petrolina R$ 40,00 6 meses

1.1 O Professor Temporário aprovado neste PSS ficará lotado no colegiado acadêmico para o qual prestou a seleção, podendo, a critério da Administração, ministrar disciplinas de sua a área de conhecimento/ área
de atuação em outro curso/campus.
2. Dos requisitos dos candidatos
2.1 Poderão se candidatar à presente seleção de Professor Temporário, brasileiros que atendam às seguintes exigências, que deverão ser comprovadas no ato da contratação:
a) gozar dos direitos políticos;
b) estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
c) ter idade mínima de 18 anos completos;
d) comprovar formação profissional e titulação exigidas para a área de conhecimento a qual concorreu;
e) não seja ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério, de que trata a Lei nº 7.596 de 10/04/87;
f) comprovar formalmente a compatibilidade de horários, se servidor de nível superior da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, bem como empregados de suas subsidiárias ou
controladas;
3. Das inscrições
3.1 Período e horário: das 8 horas do dia 10 de junho às 23 horas e 50 minutos do dia 14 de junho de 2011, exclusivamente pela internet no endereço eletrônico ( h t t p : / / w w w. c o n c u r s o . u n i v a s f . e d u . b r ) .
3.2 O valor da taxa de inscrição, estabelecido no quadro do item 1, deverá ser recolhido no Banco do Brasil, através do formulário (GRU) adquirido pela internet no endereço (http://www.concurso.univasf.edu.br),
e o seu preenchimento dar-se-á conforme segue: Unidade Favorecida Código (UG) 154421, Gestão 26230, Recolhimento Código 28883-7, Referência Código 10041909, Competência 06/2011.
3.3 O candidato é o único responsável pelo correto e completo preenchimento do requerimento de inscrição.
3.4 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve certificar-se de que atenderá a todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo para o qual pretende concorrer, conforme item 2.1 deste edital.
3.5 A inscrição do candidato implicará na aceitação tácita das condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, das quais não poderá alegar desconhecimento.
3.6 Em nenhuma hipótese haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso por conveniência da administração.
3.7 O pagamento da GRU poderá ser até o dia 15/06/2011 desde que o candidato tenha efetuado a inscrição até as 23 horas e 50 minutos do dia 14/06/2011.
3.8 Não serão aceitas inscrições ou pagamentos condicionais ou extemporâneos.
3.9 A confirmação da inscrição será disponibilizada no site: (http://www.concurso.univasf.edu.br) a partir do dia 20/06/2011.
3.10 Os programas das áreas de conhecimento/área de atuação estarão disponíveis no local das inscrições e no endereço eletrônico da UNIVASF (http://www.concurso.univasf.edu.br), conforme o Anexo II deste edital.
3.11 Expirado o prazo das inscrições e verificada a inexistência de candidatos inscritos para determinada(s) área(s), poderão ser reabertas as inscrições para a classe imediatamente inferior, sendo posteriormente
divulgado o cronograma das provas.
4. Da isenção da taxa de inscrição
4.1 Conforme o Decreto 6.593, de 02.10.2008, publicado em 03.10.2008, o candidato poderá requerer isenção da taxa de inscrição desde que:
4.1.2 Esteja inscrito no cadastro para programas sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o decreto nº 6.135, de 26.06.2007;
4.1.3 Seja membro de família de baixa renda, nos termos do decreto acima;
4.2 O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, conforme modelo (Anexo III) disponibilizado na página eletrônica da UNIVASF: (http://www.concurso.univasf.edu.br), no qual deverá
constar: indicação do número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e declaração de que atende à condição descrita no item 4.1 e subitens. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas
em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto 83.936, de 06 de setembro de 1979.
4.3 O candidato deverá entregar juntamente com o requerimento, cópia do RG.
4.4 Somente serão aceitos os requerimentos entregues na Secretaria de Recursos Humanos - SRH (Prédio da Reitoria), na Avenida José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, Campus Universitário, Petrolina-PE, das 08 às 18
h, com intervalo para almoço, das 12 às 14h, no dia 10/06/2011.
4.5 A Comissão responsável pelo Processo de Seleção Simplificada informará ao candidato acerca do deferimento ou não do seu pedido.
4.6 Caso a isenção não seja deferida, o candidato deverá pagar a taxa de inscrição para concorrer às vagas do processo seletivo simplificado.
5. Da remuneração
5.1 A remuneração do Professor Temporário será correspondente ao valor estabelecido para o nível 1(um) das classes Auxiliar, Auxiliar com Especialização, Assistente ou Adjunto da carreira docente do Magistério
Superior, para o qual o contratado possua a qualificação requerida, conforme disposto no Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987, na Lei Delegada 13/92 e nas Leis 11.344/2006 e 11.784/2008, observando no cálculo
o regime de 20 horas semanais, ficando proibida qualquer alteração salarial ou progressão funcional por titulação, conforme tabela abaixo:

Cargo / classe / padrão Regime de trabalho Remuneração básica (R$) Retribuição por Titulação
(R$)

Gratificação Executiva de Magistério Supe-
rior (R$)

Remuneração

Total (R$)

Professor Adjunto I 20h 747,97 782,50 987,83 2.518,30

Professor Assistente I 20h 645,76 363,89 983,39 1.993,04

Professor Auxiliar I com Especialização 20h 557,51 109,50 978,95 1.645,96

Professor Auxiliar I 20h 557,51 0,00 978,95 1.536,46

6. Das especificações do Processo Seletivo Simplificado (PSS)
6.1 O PSS será coordenado por uma Comissão Organizadora, designada pelo Reitor, a qual definirá uma Comissão Examinadora para cada área, constituída de três professores indicados pelo Colegiado solicitante.
6.2 O PSS não se constitui em concurso público para ingresso efetivo na Carreira do Magistério Superior.
6.3 O PSS deverá constar de prova didática aberta ao público, exceto para os candidatos concorrentes, e de exame de títulos (com pontuação constante no Anexo I), conforme tabela abaixo discriminada:

AVA L I A Ç Ã O N O TA PESO PONTUAÇÃO MÁXIMA C A R AT E R

Prova Didática Até 100 0,6 60 E L I M I N AT Ó R I O

Exame de Títulos Até 100 0,4 40 C L A S S I F I C AT Ó R I O

6.4 A prova didática, que visa demonstrar a capacidade do candidato de expor seus conhecimentos de maneira clara e organizada, observará o tema estabelecido por sorteio com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedência. O candidato que não comparecer ao sorteio do ponto estará automaticamente eliminado. O tema a ser exposto na aula didática será sorteado entre os assuntos constantes de cada programa, podendo
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cada candidato sortear um tema ou ser sorteado um tema único para
todos os candidatos, a critério da banca examinadora.
6.4.1 Caso haja mais de um candidato inscrito em determinada área,
todos os candidatos deverão comparecer no início dos trabalhos, no
horário previamente informado no sorteio do tema, para sorteio da
ordem de apresentação na prova didática. O não comparecimento no
sorteio da ordem de apresentação no horário previsto implicará, tam-
bém, na eliminação do candidato.
6.5 Esta prova, cuja assistência é vedada aos demais candidatos, será
realizada em sessão pública e terá duração mínima de quarenta e
máxima de cinqüenta minutos.
6.6 No momento do sorteio da ordem de apresentação da prova
didática o candidato deverá entregar para a banca examinadora en-
velope contendo currículo e comprovações (cópias dos títulos), para
efeitos de pontuação na prova de títulos.
6.6.1 Os documentos de que trata o item 6.6 não serão devolvidos ao
candidato.
6.7 O candidato deverá elaborar e entregar o Plano de Aula à Banca
examinadora, em três vias.
6.8 Para efeitos de pontuação na prova didática serão observados dos
candidatos:
a) conhecimento sobre o assunto;
b) clareza de exposição, capacidade de expressão e de síntese;
c) linguagem correta e adequada;
d) utilização adequada do tempo;
e) elaboração e execução do plano de aula.
6.9 O candidato que não obtiver o mínimo de 70 (setenta) pontos na
nota da prova didática será desclassificado.
6.10 Em caso de empate na classificação final serão adotados, su-
cessivamente, os seguintes critérios de desempate:, I - maior nota
obtida na prova didática, II - maior nota no exame de títulos aca-
dêmicos, III - maior idade.
6.11 Não será admitida revisão da prova didática ou segunda cha-
mada.
6.12 O quadro geral das notas obtidas pelos candidatos será divulgado
no endereço eletrônico (http://www.concurso.univasf.edu.br).

6.13 O exame de titulação recairá sobre os documentos apresentados
pelo candidato no dia da realização da prova didática, aferindo-se a
pontuação conforme anexo I deste edital. Os documentos não cer-
tificados ou não comprovados não serão analisados pela Banca exa-
minadora.
6.14 A Comissão Organizadora não disponibilizará equipamentos au-
diovisuais para a realização da prova didática. Caso queira utilizar
tais recursos, o candidato deverá providenciá-los.
7. Da realização das provas
7.1 O sorteio do ponto e a prova de aptidão didática serão realizados
no Campus Petrolina-PE, no endereço: Avenida José de Sá Maniçoba,
s/n, Centro, Campus Universitário.
7.2 O sorteio do ponto acontecerá no dia 21/06/2011, em horário a ser
divulgado posteriormente.
7.3 O sorteio da ordem de apresentação e a prova didática serão
realizados na data de 22/06/2011, respeitando-se o intervalo mínimo
de 24 (vinte e quatro) horas do sorteio do ponto.
7.4 Caso haja elevado número de inscritos, o local e a data de
realização da prova poderão ser modificados.
8. Dos recursos
8.1 No prazo de 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado, os
candidatos poderão apresentar recurso à Banca examinadora, desde
que fundamentado, que responderá por escrito, quanto ao mérito do
pedido.
9. Das Disposições Gerais
9.1 Juntamente com a inscrição o candidato firmará compromisso
declarando conhecer os termos deste edital e a regulamentação per-
tinente ao Processo Seletivo Simplificado.
9.2 O contrato do Professor Temporário observará o prazo estabe-
lecido no quadro do item 1, podendo ser prorrogado (cfr. Inciso IV do
art. 2º, c/c o § 3º do art. 4º da Lei 8.745/93, com redação dada pela
Lei nº 9.849/99).
9.3 Os candidatos que já foram contratados com fundamento nas Leis
8.745/93 e 9.849/99, somente poderão ser novamente contratados
após decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do último
contrato.

9.4 Uma vez emitido o parecer conclusivo da Comissão Organi-
zadora, o resultado será encaminhado ao Reitor para homologação e
autorização da contratação e publicação no Diário Oficial da União.
9.5 A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa
de direito à contratação, ficando a assinatura do contrato condicio-
nada à observância das disposições da Lei nº 8.745/93, da rigorosa
ordem de classificação, do prazo de validade do processo seletivo e
do exclusivo interesse e conveniência da Universidade.
9.6 O Coordenador do Colegiado ao qual o professor Temporário
esteja vinculado comunicará à Secretaria de Recursos Humanos -
SRH, com antecedência de 30 dias, o encerramento do contrato a fim
de cessar o pagamento correspondente ao salário do professor Tem-
porário, caso não seja solicitada a renovação.
9.7 O presente Edital poderá ser revogado a qualquer momento, desde
que motivo superveniente ou relevante assim o exigir, sem que isso
venha gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados.
9.8 Por ocasião do término do prazo de vigência do contrato, ne-
nhuma indenização é devida ao contratado, tendo em vista a natureza
jurídica do contrato de que trata este edital, salvo o pagamento de
férias e gratificação natalina proporcional aos meses trabalhados.
9.9 A extinção do contrato de Professor Temporário se dará pelo término do
prazo contratual, por iniciativa do contratado, comunicada por escrito com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou da Unidade, ou ainda poderá ser
rescindido unilateralmente pela UNIVASF, sem que gere a obrigação de in-
denizar o contratado, caso este incorra na prática dos ilícitos previstos nos
incisos I a XII do artigo 132 da Lei nº 8.112/90, com alterações posteriores.
9.10 O processo seletivo simplificado terá prazo de validade de 01
(um) ano, contado a partir da data da sua homologação, podendo ser
prorrogado a critério da Administração.
9.11 O Processo Seletivo de que trata este Edital está regulamentado
pela Lei 8745/93 e pela Lei 9849/99.
9.12 Não será devolvida qualquer documentação dos candidatos, mes-
mo dos que não foram aprovados.
9.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora
do PSS.

PAULO CÉSAR DA SILVA LIMA
Vi c e - R e i t o r

Em Exercício

EDITAL No- 34, DE 8 DE JUNHO DE 2011
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO

O Reitor da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, no uso das suas atribuições conferidas pelo Decreto de 19 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de
22 de dezembro de 2008, e considerando as disposições do inciso X, artigo 2º da Lei nº. 8.745/1993, da Portaria MEC nº196/2011, do Decreto nº. 6.944/2009, bem como do processo nº 23402.000888/2011-14, torna
público que estarão abertas, no período de 10 a 14/06/2011, as inscrições para Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de Professor Temporário, nas condições que seguem:

1. Das vagas, área de conhecimento, área de atuação, formação profissional exigida, regime de trabalho, valor da inscrição e prazo de vigência do contrato:

VA G A S ÁREA DO CONHECI-
M E N TO

ÁREA DE ATUAÇÃO FORMAÇÃO PROFISSIONAL REGIME
DE TRA-
BALHO

COLEGIADO/
CAMPUS DE LO-

TA Ç Ã O

VALOR DA
INSCRIÇÃO

PRAZO DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO

01 Mecanização, Máquinas
e Implementos Agríco-

las

Elementos de Máquinas Agrícolas, Máquinas
e Implementos Agrícolas, Mecanização Agrí-
cola, Projeto de Máquinas Agrícolas, Agricul-
tura de Precisão e afins. Resistência dos ma-

teriais

Graduação em Engenharia Agrícola, ou Eng. Agrí-
cola e Ambiental ou Eng. Mecânica, com Mestrado

na área de Máquinas Agrícolas, ou Mecanização
Agrícola, ou dissertação na área do concurso.

20 horas Engenharia Agrícola
e Ambiental/ Cam-

pus Juazeiro
R$ 55,00 6 meses

01 Irrigação
Drenagem
Hidráulica
Hidrologia

Irrigação, Drenagem, Hidráulica, Pequenas
obras hidráulicas, Hidrologia, Núcleo Temáti-
co, Tópicos em Engenharia Agrícola e Am-

biental

Graduação em Engenharia Agrícola, ou Eng. Agrí-
cola e Ambiental ou Eng. Agronômica, com Mes-
trado na área em Irrigação, ou Irrigação e Drena-

gem, ou dissertação na área do concurso.

20 horas Engenharia Agrícola
e Ambiental/ Cam-

pus Juazeiro
R$ 55,00 6 meses

01 Ciência Política Ciência Política. Orientação e supervisão de
estágio do curso de Ciências Sociais. Parti-
cipação em núcleos temáticos, projetos de

pesquisa e extensão.

Graduação em Ciências Sociais ou Ciência Política,
com Mestrado ou Doutorado em Ciências Sociais

ou Ciência Política.

20 horas Ciências Sociais/
Campus Juazeiro R$ 40,00 6 meses

02 Sociologia Sociologia, Sociologia Rural, Núcleo Temáti-
co, Curso de Especialização

Graduação em Ciências Sociais com Mestrado ou
Doutorado em Ciências Sociais .

20 horas Ciências Sociais/
Campus Juazeiro R$ 55,00 6 meses

01 Pedagogia /Educação Didática/ Metodologias/
Prática de Ensino/ Núcleo Temático

Graduação em Pedagogia/Educação com mestrado
ou doutorado em Educação ou Ciências Sociais

20 horas Ciências Sociais/
Campus Juazeiro R$ 55,00 6 meses

01 Filosofia Filosofia/ Núcleo Temático Graduação em Filosofia com Mestrado em Filosofia 20 horas Ciências Sociais/
Campus Juazeiro R$ 55,00 6 meses

01 Cerâmica e Desenho Artes visuais com ênfase em Cerâmica. Graduação em Artes plásticas, Educação Artística
ou áreas conexas.

20 horas Artes Visuais/ Cam-
pus Juazeiro R$ 40,00 6 meses

01 Computação Gráfica/
Teoria e Produção em
Vídeo/Metodologia da

Pesquisa Científica

Relações/aplicações entre computação gráfica
e artes visuais; Teoria e prática em vídeo;

Metodologia da pesquisa científica.

Graduação em Artes Visuais ou Belas Artes ou Co-
municação Social ou Artes Plásticas ou Computa-

ção ou áreas afins.

20 horas Artes Visuais/ Cam-
pus Juazeiro R$ 40,00 6 meses

01 Ensino de Arte Fundamentos sociofilosóficos da Educação;
Política e Gestão da Educação Brasileira e

Psicologia da Educação.

Graduação em Educação Artísitica com habilitação
em Artes Plásticas, Licenciatura em Artes Visuais

e/ou Pedagogia.

20 horas Artes Visuais/ Cam-
pus Juazeiro R$ 40,00 6 meses

1.1 O Professor Temporário aprovado neste PSS ficará lotado no colegiado acadêmico para o qual prestou a seleção, podendo, a critério da Administração, ministrar disciplinas de sua a área de conhecimento/ área de atuação em outro curso/campus.
2. Dos requisitos dos candidatos
2.1 Poderão se candidatar à presente seleção de Professor Temporário, brasileiros que atendam às seguintes exigências, que deverão ser comprovadas no ato da contratação:
a) gozar dos direitos políticos;
b) estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
c) ter idade mínima de 18 anos completos;
d) comprovar formação profissional e titulação exigidas para a área de conhecimento a qual concorreu;
e) não seja ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério, de que trata a Lei nº 7.596 de 10/04/87;
f) comprovar formalmente a compatibilidade de horários, se servidor de nível superior da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, bem como empregados de suas subsidiárias ou
controladas;
3. Das inscrições
3.1 Período e horário: das 8 horas do dia 10 de junho às 23 horas e 50 minutos do dia 14 de junho de 2011, exclusivamente pela internet no endereço eletrônico ( h t t p : / / w w w. c o n c u r s o . u n i v a s f . e d u . b r ) .
3.2 O valor da taxa de inscrição, estabelecido no quadro do item 1, deverá ser recolhido no Banco do Brasil, através do formulário (GRU) adquirido pela internet no endereço (http://www.concurso.univasf.edu.br),
e o seu preenchimento dar-se-á conforme segue: Unidade Favorecida Código (UG) 154421, Gestão 26230, Recolhimento Código 28883-7, Referência Código 10041909, Competência 06/2011.
3.3 O candidato é o único responsável pelo correto e completo preenchimento do requerimento de inscrição.
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3.4 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve certificar-se de que atenderá a todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo para o qual pretende concorrer, conforme item 2.1 deste edital.
3.5 A inscrição do candidato implicará na aceitação tácita das condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, das quais não poderá alegar desconhecimento.
3.6 Em nenhuma hipótese haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso por conveniência da administração.
3.7 O pagamento da GRU poderá ser até o dia 15/06/2011 desde que o candidato tenha efetuado a inscrição até as 23 horas e 50 minutos do dia 14/06/2011.
3.8 Não serão aceitas inscrições ou pagamentos condicionais ou extemporâneos.
3.9 A confirmação da inscrição será disponibilizada no site: (http://www.concurso.univasf.edu.br) a partir do dia 20/06/2011.
3.10 Os programas das áreas de conhecimento/área de atuação estarão disponíveis no local das inscrições e no endereço eletrônico da UNIVASF (http://www.concurso.univasf.edu.br), conforme o Anexo II deste
edital.
3.11 Expirado o prazo das inscrições e verificada a inexistência de candidatos inscritos para determinada(s) área(s), poderão ser reabertas as inscrições para a classe imediatamente inferior, sendo posteriormente
divulgado o cronograma das provas.
4. Da isenção da taxa de inscrição
4.1 Conforme o Decreto 6.593, de 02.10.2008, publicado em 03.10.2008, o candidato poderá requerer isenção da taxa de inscrição desde que:
4.1.2 Esteja inscrito no cadastro para programas sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o decreto nº 6.135, de 26.06.2007;
4.1.3 Seja membro de família de baixa renda, nos termos do decreto acima;
4.2 O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, conforme modelo (Anexo III) disponibilizado na página eletrônica da UNIVASF: (http://www.concurso.univasf.edu.br), no qual deverá
constar: indicação do número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e declaração de que atende à condição descrita no item 4.1 e subitens. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas
em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto 83.936, de 06 de setembro de 1979.
4.3 O candidato deverá entregar juntamente com o requerimento, cópia do RG.
4.4 Somente serão aceitos os requerimentos entregues na Secretaria de Recursos Humanos - SRH (Prédio da Reitoria), na Avenida José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, Campus Universitário, Petrolina-PE, das 08 às 18
h, com intervalo para almoço, das 12 às 14h, no dia 10/06/2011.
4.5 A Comissão responsável pelo Processo de Seleção Simplificada informará ao candidato acerca do deferimento ou não do seu pedido.
4.6 Caso a isenção não seja deferida, o candidato deverá pagar a taxa de inscrição para concorrer às vagas do processo seletivo simplificado.
5. Da remuneração
5.1 A remuneração do Professor Temporário será correspondente ao valor estabelecido para o nível 1(um) das classes Auxiliar, Auxiliar com Especialização, Assistente ou Adjunto da carreira docente do Magistério
Superior, para o qual o contratado possua a qualificação requerida, conforme disposto no Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987, na Lei Delegada 13/92 e nas Leis 11.344/2006 e 11.784/2008, observando no cálculo
o regime de 20 horas semanais, ficando proibida qualquer alteração salarial ou progressão funcional por titulação, conforme tabela abaixo:

Cargo / classe / padrão Regime de trabalho Remuneração básica (R$) Retribuição por Titulação
(R$)

Gratificação Executiva de Magistério Supe-
rior (R$)

Remuneração

Total (R$)

Professor Adjunto I 20h 747,97 782,50 987,83 2.518,30

Professor Assistente I 20h 645,76 363,89 983,39 1.993,04

Professor Auxiliar I com Especialização 20h 557,51 109,50 978,95 1.645,96

Professor Auxiliar I 20h 557,51 0,00 978,95 1.536,46

6. Das especificações do Processo Seletivo Simplificado (PSS)
6.1 O PSS será coordenado por uma Comissão Organizadora, designada pelo Reitor, a qual definirá uma Banca examinadora para cada área, constituída de três professores indicados pelo Colegiado solicitante.
6.2 O PSS não se constitui em concurso público para ingresso efetivo na Carreira do Magistério Superior.
6.3 O PSS deverá constar de prova didática aberta ao público, exceto para os candidatos concorrentes, e de exame de títulos (com pontuação constante no Anexo I), conforme tabela abaixo discriminada:

AVA L I A Ç Ã O N O TA PESO PONTUAÇÃO MÁXIMA C A R AT E R

Prova Didática Até 100 0,6 60 E L I M I N AT Ó R I O

Exame de Títulos Até 100 0,4 40 C L A S S I F I C AT Ó R I O

6.4 A prova didática, que visa demonstrar a capacidade do candidato de expor
seus conhecimentos de maneira clara e organizada, observará o tema estabelecido
por sorteio com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. O can-
didato que não comparecer ao sorteio do ponto estará automaticamente elimi-
nado. O tema a ser exposto na aula didática será sorteado entre os assuntos cons -
tantes de cada programa, podendo cada candidato sortear um tema ou ser sor-
teado um tema único para todos os candidatos, a critério da banca examinadora.
6.4.1 Caso haja mais de um candidato inscrito em determinada área,
todos os candidatos deverão comparecer no início dos trabalhos, no
horário previamente informado no sorteio do tema, para sorteio da
ordem de apresentação na prova didática. O não comparecimento no
sorteio da ordem de apresentação no horário previsto implicará, tam-
bém, na eliminação do candidato.
6.5 Esta prova, cuja assistência é vedada aos demais candidatos, será
realizada em sessão pública e terá duração mínima de quarenta e
máxima de cinqüenta minutos.
6.6 No momento do sorteio da ordem de apresentação da prova didática o can-
didato deverá entregar para a banca examinadora envelope contendo currículo e
comprovações (cópias dos títulos), para efeitos de pontuação na prova de títulos.
6.6.1 Os documentos de que trata o item 6.6 não serão devolvidos ao
candidato.
6.7 O candidato deverá elaborar e entregar o Plano de Aula à Banca
examinadora, em três vias.
6.8 Para efeitos de pontuação na prova didática serão observados dos
candidatos:
a) conhecimento sobre o assunto;
b) clareza de exposição, capacidade de expressão e de síntese;
c) linguagem correta e adequada;
d) utilização adequada do tempo;
e) elaboração e execução do plano de aula.
6.9 O candidato que não obtiver o mínimo de 70 (setenta) pontos na
nota da prova didática será desclassificado.
6.10 Em caso de empate na classificação final serão adotados, su-
cessivamente, os seguintes critérios de desempate:, I - maior nota

obtida na prova didática, II - maior nota no exame de títulos aca-
dêmicos, III - maior idade.
6.11 Não será admitida revisão da prova didática ou segunda cha-
mada.
6.12 O quadro geral das notas obtidas pelos candidatos será divulgado
no endereço eletrônico (http://www.concurso.univasf.edu.br).
6.13 O exame de titulação recairá sobre os documentos apresentados
pelo candidato no dia da realização da prova didática, aferindo-se a pon-
tuação conforme anexo I deste edital. Os documentos não certificados
ou não comprovados não serão analisados pela Banca examinadora.
6.14 A Comissão Organizadora não disponibilizará equipamentos au-
diovisuais para a realização da prova didática. Caso queira utilizar
tais recursos, o candidato deverá providenciá-los.
7. Da realização das provas
7.1 O sorteio do ponto e a prova de aptidão didática serão realizados
no Campus de Juazeiro-BA, no endereço: Avenida Antônio Carlos
Magalhães nº 510, Campus Universitário, Country Club.
7.2 O sorteio do ponto acontecerá no dia 21/06/2011, em horário a ser
divulgado posteriormente.
7.3 O sorteio da ordem de apresentação e a prova didática serão
realizados na data de 22/06/2011, respeitando-se o intervalo mínimo
de 24 (vinte e quatro) horas do sorteio do ponto.
7.4 Caso haja elevado número de inscritos, o local e a data de
realização da prova poderão ser modificados.
8. Dos recursos
8.1 No prazo de 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado, os
candidatos poderão apresentar recurso à Banca examinadora, desde que
fundamentado, que responderá por escrito, quanto ao mérito do pedido.
9. Das Disposições Gerais
9.1 Juntamente com a inscrição o candidato firmará compromisso
declarando conhecer os termos deste edital e a regulamentação per-
tinente ao Processo Seletivo Simplificado.
9.2 O contrato do Professor Temporário observará o prazo estabe-
lecido no quadro do item 1, podendo ser prorrogado (cfr. Inciso IV do

art. 2º, c/c o § 3º do art. 4º da Lei 8.745/93, com redação dada pela
Lei nº 9.849/99).
9.3 Os candidatos que já foram contratados com fundamento nas Leis
8.745/93 e 9.849/99, somente poderão ser novamente contratados
após decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do último
contrato.
9.4 Uma vez emitido o parecer conclusivo da Comissão Organi-
zadora, o resultado será encaminhado ao Reitor para homologação e
autorização da contratação e publicação no Diário Oficial da União.
9.5 A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa
de direito à contratação, ficando a assinatura do contrato condicio-
nada à observância das disposições da Lei nº 8.745/93, da rigorosa
ordem de classificação, do prazo de validade do processo seletivo e
do exclusivo interesse e conveniência da Universidade.
9.6 O Coordenador do Colegiado ao qual o professor Temporário
esteja vinculado comunicará à Secretaria de Recursos Humanos -
SRH, com antecedência de 30 dias, o encerramento do contrato a fim
de cessar o pagamento correspondente ao salário do professor Tem-
porário, caso não seja solicitada a renovação.
9.7 O presente Edital poderá ser revogado a qualquer momento, desde
que motivo superveniente ou relevante assim o exigir, sem que isso
venha gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados.
9.8 Por ocasião do término do prazo de vigência do contrato, ne-
nhuma indenização é devida ao contratado, tendo em vista a natureza
jurídica do contrato de que trata este edital, salvo o pagamento de
férias e gratificação natalina proporcional aos meses trabalhados.
9.9 A extinção do contrato de Professor Temporário se dará pelo
término do prazo contratual, por iniciativa do contratado, comunicada
por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou da Uni-
dade, ou ainda poderá ser rescindido unilateralmente pela UNIVASF,
sem que gere a obrigação de indenizar o contratado, caso este incorra
na prática dos ilícitos previstos nos incisos I a XII do artigo 132 da
Lei nº 8.112/90, com alterações posteriores.
9.10 O processo seletivo simplificado terá prazo de validade de 01
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(um) ano, contado a partir da data da sua homologação, podendo ser
prorrogado a critério da Administração.
9.11 O Processo Seletivo de que trata este Edital está regulamentado
pela Lei 8745/93 e pela Lei 9849/99.
9.12 Não será devolvida qualquer documentação dos candidatos, mes-
mo dos que não foram aprovados.
9.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora
do PSS.

PAULO CÉSAR DA SILVA LIMA
Vi c e - R e i t o r

Em Exercício

PREGÃO Nº 257/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Água Sanitária e outros Total de Itens
Licitados: 00035 . Edital: 09/06/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h00 . ENDEREÇO: Rodovia MG230, Km 07 Zona Rural - RIO
PARANAIBA - MG . Entrega das Propostas: a partir de 09/06/2011
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
21/06/2011 às 10h01 site www.comprasnet.gov.br

LUCIANO LOPES PEREIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 08/06/2011) 154051-15268-2011NE800015

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 150/2011

Firmas vencedoras: Norma Elét. Ltda item 2; Eagri Ind.
Com. de Máq. Equip. item 4; Licipar Ltda item 01. Cancelados itens
3 e 5.

JÚLIO M. DE MAGALHÃES
Pregoeiro

(SIDEC - 08/06/2011) 154051-15268-2011NE800015

PREGÃO Nº 221/2011

Firmas vencedoras: Comercial Ferreira e Paiva ltda itens 5 e
9; Casa Econômica 3 e 8. Demais itens cancelados.

SANDRA H. P. SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 08/06/2011) 154051-15268-2011NE800015

PREGÃO Nº 222/2011

Firmas vencedoras: Mercantil Aquarela Ltda itens
1,3,5,7,12,17,21; Lázaro Bezerra Soares, 6,8 a 11,13 a
15,18,20,24,27,29,31,33 a 37,39 a 44,47,48; Ribeiro & Pazzi Livraria
Ltda 19,23,25,38; L.C. de Almeida - Inf. 2,22,26,28,32,46. Itens can-
celados 4,16,30,45.

JOÃO A.M. NETO
Pregoeiro

(SIDEC - 08/06/2011) 154051-15268-2011NE800015

PREGÃO Nº 223/2011

Firma vencedora: Sei Utilidades e Emb. Ltda itens
1,2,4,6,10,16 e 17. Demais itens cancelados.

JÚLIO M. MAGALHÃES
Pregoeira

(SIDEC - 08/06/2011) 154051-15268-2011NE800015

PREGÃO Nº 224/2011

Firmas vencedoras: Ferragens Favorita Ltda item 4; Flash
Ltda 6,10,11; Comercial Ferreira e Paiva Ltda 01; 3E Ind. e Com.
Ltda 7 e 8; Casa Econômica Ltda 2,3,5,9.

RITA C.P. SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 08/06/2011) 154051-15268-2011NE800015

CENTRAL DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO FLORESTAL

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 159/2011

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
004757/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisicao de frutas, ver-
duras e legumes em lote unico e em total acordo com o edital e seus
anexos divulgados no site www.comprasnet.gov.br

RONCALLI D MORAIS
Pregoeiro

(SIDEC - 08/06/2011) 154051-15268-2011NE800015

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL
DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em
serviços gráficos. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 09/06/2011
de 08h30 às 11h30 e de 13h às 17h00 . ENDEREÇO: Av.Sete de
Setembro, 3165 Centro - CURITIBA - PR .

Entrega das Propostas: a partir de 09/06/2011 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 21/06/2011 às
14h00 site www.comprasnet.gov.br

SANDRA DO ROCIO RAMOS
Pregoeira

(SIDEC - 08/06/2011) 153019-15246-2011NE800046

CAMPUS DOIS VIZINHOS

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 9/2011

Declaramos vencedores do presente processo. A.Silva Fer-
ragens Ltda, 34,38,39,45,48,50,51.Rio Verde Materiais de COnstru-
ção, 14,22,24,27,2837,42.Center Sponchiado, 19,26,Fared Comercial
Ltda 9,12,17,20,21,25,30,31,32,36,47.Ferramentas Bonamarck Ltda,
1,3,8,10,11,44,46,49,53,54,55. J.J.Vitalli, 7,16,43.Kde TH Agra,
2,4,5,6,13,15,29. Juana Mara Vieira, 33,35,41.Os demais itens fica-
ram canceldos e/ou desertos.

CLAUDIA FRACASSO
Pregoeira

(SIDEC - 08/06/2011) 153991-15246-2011NE900232

PREGÃO Nº 10/2011

Declaramos vencedores do presente processo as empresas:
NK Com. de Papeis Ltda (20 e 21); Limpesul (27); Disdet Planalto
Prod. de Limpeza (3 e 6); Nilson Vilmar Schuler (4, 9, 12, 15, 16 e
24); Graziele Lemos (28); Genplus Com. Mat. Higiene e Limpeza
(29, 30 e 31); Adair Santos (11, 22, 23, 34 e 35); Edeoilson Ven-
druscolo Comercial (5, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 25, 32 e 33); R&C
Indústria e Com. de Papeis Ltda (2, 36 e 37); Lenine Toniolo (1, 18,
19 e 26).

CELIANA THOMÉ PADILHA
Pregoeira

(SIDEC - 08/06/2011) 153991-15246-2011NE900232

CAMPUS PATO BRANCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 15/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de limpeza, conservação e serviços gerais. Total
de Itens Licitados: 00001 . Edital: 09/06/2011 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 17h30 . ENDEREÇO: Via do Conhecimento Km 01 Fraron -

PATO BRANCO - PR . Entrega das Propostas: a partir de
09/06/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 21/06/2011 às 10h01 site www.comprasnet.gov.br

ANA PAULA LINDNER
Pregoeira

(SIDEC - 08/06/2011) 153177-15246-2011NE800087

CAMPUS PONTA GROSSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços Gráficos. Total de Itens Li-
citados: 00011 . Edital: 09/06/2011 de 08h00 às 11h00 e de 14h às
17h00 . ENDEREÇO: Avenida Monteiro Lobato, km 4 Jardim Pi-
tangui - PONTA GROSSA - PR . Entrega das Propostas: a partir de
09/06/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 21/06/2011 às 10h01 site www.comprasnet.gov.br

LUIZ ALBERTO PILATTI
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 08/06/2011) 153178-15246-2011NE900038

CAMPUS GUARAPUAVA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisiçao de matyerial de processamento
de dados Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 09/06/2011 de
08h00 às 11h30 e de 13h às 17h00 . ENDEREÇO: Av.Monteiro
Lobato s/n km 04 Jardim Pitangui - PONTA GROSSA - PR . Entrega
das Propostas: a partir de 09/06/2011 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 21/06/2011 às 09h30 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r

(SIDEC - 08/06/2011) 153178-15246-2011NE800038

PREGÃO Nº 2/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para instalação
de rede lógica, comunicaçoes e elétrica no Campus Guarapuava Total
de Itens Licitados: 00001 . Edital: 09/06/2011 de 08h00 às 11h30 e de
13h às 17h00 . ENDEREÇO: Av.Monteiro Lobato s/n km 04 Jardim
Pitangui - PONTA GROSSA - PR . Entrega das Propostas: a partir de
09/06/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 21/06/2011 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br

AMADEU DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 08/06/2011) 153178-15246-2011NE800038

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE VIÇOSA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 238/2011

Nº Processo: 3106/2011. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE VICOSA -CNPJ Contratado: 42961896000115. Contratado : ELE-
TROMECANICA VIEIRA LTDA -Objeto: Serviços de manutenção
corretiva de 09 transformadores de distribuição. Fundamento Legal:
8666/93 Vigência: 23/05/2011 a 23/08/2012. Valor Total: R$17.030,00.
Fonte: 112000000 - 2011NE801128. Data de Assinatura: 23/05/2011.

(SICON - 08/06/2011) 154051-15268-2011NE800015

EXTRATO DE CONTRATO Nº 241/2011

Nº Processo: 190/2011. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE VICOSA -CNPJ Contratado: 07896022000120. Contratado : DEN-
DRUS PROJETOS FLORESTAIS E -AMBIENTAIS LTDA - EPP.
Objeto: Prestação de serviços de elaboração de plano de gerencia-
mento de residuos de construção civil. Fundamento Legal: 8666/93
Vigência: 23/05/2011 a 23/08/2011. Valor Total: R$12.294,98. Fonte:
112000000 - 2011NE801272. Data de Assinatura: 23/05/2011.

(SICON - 08/06/2011) 154051-15268-2011NE800015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011

Número do Contrato: 460/2010. Nº Processo: 014487/2009. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA -CNPJ Contra-
tado: 03398416000106. Contratado : ANDRADE & RODRIGUES
ENGENHARIA -LTDA. Objeto: Termo aditivo de prazo por mais
(90) noventa dias. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência:
11/05/2011 a 09/08/2011. Data de Assinatura: 06/05/2011.

(SICON - 08/06/2011) 154051-15268-2011NE800015

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 212/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de móveis em geral - guarda
roupa, cama, cadeira. Total de Itens Licitados: 00007 . Edital:
09/06/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . ENDEREÇO: Av
ph rolfs sn Campus ufv - VICOSA - MG . Entrega das Propostas: a
partir de 09/06/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Aber-
tura das Propostas: 21/06/2011 às 09h00 site www.compras-
n e t . g o v. b r

RITA C. P. SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 08/06/2011) 154051-15268-2011NE800015

PREGÃO Nº 252/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de
vassoura, balde, jaleco e outros. Total de Itens Licitados: 00097 .
Edital: 09/06/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . EN-
DEREÇO: AV. PH Rolfs s/n - Diret Material Campus UFV - VI-
COSA - MG . Entrega das Propostas: a partir de 09/06/2011 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 21/06/2011
às 09h00 site www.comprasnet.gov.br

PAULO ROBERTO PIMENTEL
Pregoeiro

(SIDEC - 08/06/2011) 154051-15268-2011NE800015

PREGÃO Nº 256/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de
frasco de vidro, reagente analitico e outros. Total de Itens Licitados:
00037 . Edital: 09/06/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 .
ENDEREÇO: AV. PH Rolfs s/n - Diret Material Campus UFV -
VICOSA - MG . Entrega das Propostas: a partir de 09/06/2011 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
21/06/2011 às 10h01 site www.comprasnet.gov.br

JULIANA SARAIVA MOREIRA
Pregoeira

(SIDEC - 08/06/2011) 154051-15268-2011NE800015




