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51 - R$ 629.880,75 60.665.981/0009-75 - R$ 16.681,50
61.363.032/0001-46 - R$ 59.550,00 67.729.178/0004-91 - R$
3.780,00 79.250.676/0003-55 - R$ 156.466,86

(SIDEC - 09/06/2017) 155125-26443-2017NE800465

PREGÃO Nº 129/2016

Objeto: Aquisição De Mamadeiras E Bicos De Mamadeiras Para O
Setor De Nutrição Do Hospital Universitário De Santa Maria -UFSM.
Processo: 23541.000495/2016-21. Empresas vencedoras:
00.088.664/0001-54 - R$ 72.880,00 10.709.273/0001-63 - R$
7.250,00 21.596.355/0001-65 - R$ 28.580,00

GLAUCIA JOSIELE CARDOSO
Pregoeira

(SIDEC - 09/06/2017) 155125-26443-2017NE800465

PREGÃO No- 168/2016

Objeto: SRP: Aquisição de anticorpos e reagentepara o O laboratório
de hematologia - imunofenotipagem do HUSM/ EBSERH. Processo:
23541.000639/2016-49.Empresas Vencedoras: 01.224.113/0001-33 -
R$ 1.380,00; 21.551.379/0021-41 - R$ 79.927,64; 24.683.015/0001-
60 - R$ 500,00; 42.160.812/0006-59 - R$ 17.830,00;
63.067.904/0005-88 - R$ 14.352,00; 87.651.345/0001-93 - R$
2.974,00;

CRISTIANE BORTOLUZZI SCRIMINI
Pregoeira

(SIDEC - 09/06/2017) 155125-26443-2017NE800465

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EM SÃO LUÍS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 120/2017 - UASG 155010

Nº Processo: 182/2017-70 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços tipo (análises
físico-química e microbiológica da água), com fornecimento de ma-
terial necessário a perfeita execução dos serviços solicitados por esta
EBSERH-HUUFMA, para uso pelo Serviço de Nefrologia na rea-
lização das hemodiálises, conforme quantidades estimadas Total de
Itens Licitados: 00001. Edital: 12/06/2017 de 08h00 às 12h00 e de
14h00 às 17h00. Endereço: Rua Barão de Itapary, Nº 227, Centro
SAO LUIS - MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/155010-05-120-2017. Entrega das Propostas: a partir de
12/06/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 27/06/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. In-
formações Gerais: As propostas deverão atender ao especificado no
termo de referencia do edital

EURICO SANTOS NETO
Gerente Administrativo

(SIDEC - 09/06/2017) 155010-15258-2017NE800209

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
LAURO WANDERLEY

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2017 - UASG 155023

Nº Processo: 23539003298201793 . Objeto: Fornecimento anual de
energia elétrica para o HULW. Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Declaração de Dispensa em 09/06/2017. ALBERTO MAGNO DE
ARRUDA PALMEIRA. Gerente Administrativo. Ratificação em
09/06/2017. ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS. Ordenador de
Despesas. Valor Global: R$ 3.000.000,00. CNPJ CONTRATADA :
09.095.183/0001-40 ENERGISAPARAIBA - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.

(SIDEC - 09/06/2017) 155023-26443-2017NE800006

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 24/2017

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 24/05/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Dietas Enterais. Total de Itens Licitados: 00038 Novo Edital:
12/06/2017 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço:
Campus 1, S/nº Cidade Universitária Castelo Branco - JOAO PES-
SOA - PB. Entrega das Propostas: a partir de 12/06/2017 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/06/2017, às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 09/06/2017) 155023-26443-2017NE800600

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ONOFRE LOPES

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2017

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 12/05/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Aquisição de material químico com comodato de equipamentos para
atender a demanda do laboratório de análises clínicas e do serviço de
hematologia e hemoterapia Total de Itens Licitados: 00120 Novo
Edital: 12/06/2017 das 08h00 às 13h00 e de14h00 às 17h59. En-
dereço: Av. Nilo Peçanha, Nº 620, Petrópolis NATAL - RN. Entrega
das Propostas: a partir de 12/06/2017 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/06/2017, às 09h30 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

HAMON CASTRO PAIVA
Pregoeiro

(SIDEC - 09/06/2017) 155013-26443-2017NE800027

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PROFESSOR DR. HORÁCIO CARLOS PENEPUCCI

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 20/2017

O HU-UFSCar torna público o resultado do PregãoEletrô-
nico nº 20/2017, cujo o objeto é a eventual aquisição de soluções
parentais de grande volume , no qual sagraram-se vencedoras as
empresas :FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.058.502/0001-48 item10 valor
total de R$ 51.009,00; CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - ME
CNPJ 13.085.369/0001-96, item 3,7,11,13,17,18 valor total R$
73.364,50; OREGON MERCANTIL EIRELI - ME , CNPJ
21.014.800/0001--31, item 1,5,8,9,12,14,15,16 valor total R$
160.307,50. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, CNPJ
49.324.221/0001-04, item 4,6 valor total R$ 125.461,50

PATRICIA HELENA DE GOES
Chefe da Unidade de Licitações

(SIDEC - 09/06/2017) 155900-26443-2017NE800157

SUPERINTENDÊNCIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVIÇOS HOSPITALARES NO ESTADO DO PIAUÍ

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 46/2017 UASG 155008

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSERH
Filial, através do Pregoeiro, torna público aos interessados Resultado
de Julgamento relativo ao Pregão Eletrônico n° 46/2017 UASG
155008, tendo como objeto a Aquisição de reagentes e insumos para
o Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Universitário da
Universidade Federal do Piauí - HU/UFPI. Empresas Vencedoras:
23.747.090/0001-84 - SCIAVICCO COMERCIO E INDUSTRIA LT-
DA - EPP, item 1: R$ 59,9900; item 14: R$ 23,4900; item 18: R$
19,6800; item 24: R$ 19,9000. 53.427.738/0001-04 - INSTRUMEN-
TOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI - ME, item 2: R$
109,9900; item 5: R$ 399,9900; item 6: R$ 399,9900; item 7: R$
289,9900; item 8: R$ 363,7000; item 9: R$ 209,9000; item 10: R$
299,9900; item 11: R$ 149,5900; item 12: R$ 219,9900; item 15: R$
1.940,0000; item 17: R$ 119,9900. Itens Desertos: 19, 20, 21, 22 e
23. Itens Cancelados: 3, 4, 13 e 16.

Em 9 de junho de 2017.
DELLANO JOSE GADELHA SANTOS

Chefe da Unidade de Licitações

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 29/2017 - UASG 344002

Nº Processo: 23130000433201731 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto da presente licitação é o registro de preços, para contratação de
empresa especializada para eventual fornecimento parcelado de ba-
terias automotivas para os veículos da frota da Fundaj, pelo prazo de
12 (doze) meses. Conforme condições, quantidades e exigências es-
tabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados:
00004. Edital: 12/06/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00.
Endereço: Av. 17 de Agosto, 2187 Casa Forte - RECIFE - PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/344002-05-29-2017. En-
trega das Propostas: a partir de 12/06/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/06/2017 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 09/06/2017) 344002-34400-2017NE800041

PREGÃO Nº 30/2017 - UASG 344002

Nº Processo: 23130000432201797 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto da presente licitação é o registro de preços de pneus para os
veículos da frota da Fundação Joaquim Nabuco, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 12/06/2017 de 08h00 às
12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av. 17 de Agosto, 2187 Casa

Forte - RECIFE - PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/344002-05-30-2017. Entrega das Propostas: a partir de 12/06/2017
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
30/06/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

YVES GORADESKY
Diretor de Planejamento e Administração

(SIDEC - 09/06/2017) 344002-34400-2017NE800041

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato de Locação de Serviços n.º 080/2017-S. Locatária:
Universidade Federal do Amazonas. Locador: VILOMAR BISPO DA
SILVA. Objetivo: Prestação de Serviços na condição de Professora
Substituta. Objeto do Aviso de Seleção nº 005/2017, homologado por
meio da Portaria GR nº 0.710/2017, de 11/04/2017, publicada no
DOU em 26/04/2017. Vigência: de 03/5/2017 até 9/12/2017. Dotação
Orçamentária: 12.1364.0041.4009.0017. Elemento de Despesa:
339004. Retribuição mensal equivalente a que é paga ao titular do
cargo de Professor Auxiliar, Nível 1, em Regime de 40 (quarenta)
horas semanais. Data da Assinatura: 03/5/2017. Assinado por Márcia
Perales Mendes Silva - Locatária e - Locador Vilomar Bispo da
Silva.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Serviços
no 097/2015-S, firmado 8/5/2015. Locatária: Universidade Federal do
Amazonas. Locador: LUIS FELIPE FERREIRA CAVALCANTE. Ob-
jetivo: Prorrogar a partir de 26/2/2017 até 7/5/2017. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas do contrato. Data da Assinatura:
24/2/2017. Assinado por Luis Felipe Ferreira Cavalcante - locador e
Márcia Perales Mendes Silva - locatária.

EDITAL No- 38/2017
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES VISITANTES

BRASILEIROS OU ESTRANGEIROS

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna
pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de processo
seletivo simplificado destinado à contratação de PROFESSORES VI-
SITANTES, brasileiros ou estrangeiros, para atendimento de neces-
sidade temporária de excepcional interesse público. Este certame é
regido pelos seguintes instrumentos normativos: Lei nº 8.745/93 e
suas alterações; Lei nº 6.815/1980; Decreto nº 6.975/2009; Decreto nº
7.485/2011, atualizado pelo Decreto nº 8.259/2014; Portaria MEC nº
243 de 03/03/11, publicada no DOU em 04/03/11; Portaria Inter-
ministerial nº 313, de 04/08/2015, publicada no DOU em 05/08/2015;
Lei nº 12.772/2012 e suas alterações; Orientação Normativa SRH -
MP nº 05 de 28/10/2009; Resolução nº 001/2004 - CONSUNI de
29/01/2004.

1. DAS VAGAS
1.1. O presente processo seletivo é destinado à contratação

de 03 (três) Professores Visitantes, brasileiros ou estrangeiros, para
atuarem junto a Programas de Pós-Graduação da Universidade Fe-
deral do Amazonas, conforme as especificações constantes no Anexo
I deste Edital.

1.2. Dentre as atividades a serem executadas estão com-
preendidas:

1.2.1. Atuar como suporte ao desenvolvimento e aperfei-
çoamento qualitativo dos programas de Pós- Graduação;

1.2.2. Apoiar as Unidades Acadêmicas no aprimoramento de
seus programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Dou-
torado), cursos de Graduação e de projetos estratégicos de desen-
volvimento institucional;

1.2.3. Contribuir para o aprimoramento de programas de
ensino, pesquisa e extensão, bem como para a execução de programas
de capacitação docente;

1.2.4. Viabilizar a participação de pesquisadores e profis-
sionais de alto nível nas equipes docentes da Instituição, visando o
intercâmbio científico, tecnológico e a inovação a serem desenvol-
vidos em conformidade com a legislação em vigor e o Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Período: 12/06/2017 a 27/06/2017.
2.2. Horário: Das 9h às 11h e das 14h às 16h.
2.3. Locais de Inscrição: A inscrição deverá ser realizada

diretamente na Secretaria da Unidade Acadêmica (relacionadas no
Anexo II deste Edital) a qual o Programa de Pós-Graduação ofertante
da vaga encontra-se vinculado.

2.3.1. Também serão aceitas inscrições via SEDEX para to-
das as áreas, desde que o pagamento do valor da inscrição e a data da
postagem tenham sido comprovadamente efetuados até o dia
27/06/2017. Os candidatos que realizarem inscrição por SEDEX de-
verão encaminhar a cópia do comprovante de postagem para os e-
mails indicados no Anexo II deste Edital, no campo contato, até o dia
27/06/2017, para ciência e acompanhamento pelo Coordenador do
respectivo Programa de Pós-Graduação.

ATENÇÃO: Além do endereço, o candidato deverá acres-
centar no envelope o nome da Unidade Acadêmica e o respectivo
Programa de Pós-Graduação o qual deseja disputar a vaga para evitar
o extravio da documentação.
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3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INS-
CRIÇÃO

3.1. Para efetuar sua inscrição no processo seletivo, o in-
teressado deverá apresentar:

I. Requerimento de inscrição devidamente preenchido e di-
rigido ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação ofertante da
vaga, disponível para impressão no sítio: http://progesp.wixsi-
te.com/ddpessoas/formulrios-crs e no Anexo III deste Edital;

II. Curriculum Vitae em 01 (uma) via impressa, contendo a
relação dos títulos do candidato devidamente comprovados com os
diplomas e/ou certificados originais ou cópias reprográficas devi-
damente autenticadas, sendo consideradas apenas aquelas que aten-
dam aos requisitos de qualidade indicados no qualis da Comissão de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior - CAPES/ MEC;

III. Plano Individual de Trabalho detalhado, enumerando as
atividades que serão desenvolvidas no Ensino e na Pesquisa junto ao
Programa de Pós-Graduação correspondente;

IV. Comprovante de pagamento do valor da inscrição por
Guia de Recolhimento da União - GRU, ou comprovante de isenção
para aquele que tiver pedido de isenção deferido, nos termos do item
5 deste Edital.

3.2. As informações prestadas no requerimento de inscrição
são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Fundação
Universidade do Amazonas do direito de excluir do certame aquele
que o preencher com dados incorretos, incompletos ou rasurados, bem
como se constatado, a qualquer momento, que os dados fornecidos
são inverídicos. Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições con-
dicionais.

4. DO VALOR DA INSCRIÇÃO E DAS INFORMAÇÕES
PARA A EMISSÃO DA GRU

4.1. Valor da inscrição: R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais).

4.2. O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) que pode ser
gerada no sítio https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/gru, clicando no
campo Impressão de GRU. Seguem os dados para preenchimento da
GRU:

I. Unidade Gestora - UG: 154039;
II. Gestão: 15256;
III. Nome da Unidade: Fundação Universidade do Amazo-

nas;

IV. Código do Recolhimento: 28883-7;
V. Descrição do Recolhimento: Taxa de Inscrição em Con-

curso Público;
VI. Número de Referência: 001;
VII. Competência: 06/2017;
VIII. Vencimento: 27/06/2017.
4.3. Efetivada a inscrição, não haverá devolução da impor-

tância paga a esse título, salvo em caso de cancelamento do cer-
tame.

5. DA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO
5.1. Não haverá isenção total ou parcial pagamento do valor

da inscrição, exceto para o candidato que, cumulativamente:
5.1.1. Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas

Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto nº
6.135, de 26/6/2007; e

5.1.2. For membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto nº 6.135, de 2007.

5.2. Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de
inscrição a candidato que não possua o Número de Identificação
Social - NIS já identificado e confirmado na base de dados do Ca-
dÚnico, na data da sua solicitação.

5.3. A isenção do valor da inscrição poderá ser solicitada no
período de 12/06/2017 a 14/06/2017, mediante preenchimento do
Formulário de Requerimento de Isenção do Valor da Inscrição, que
estará disponível no campo Processo Seletivo, no link destinado ao
Edital, no sítio: http://progesp.wix.com/ddpessoas#!processo-seleti-
v o / c 1 r f r.

O Formulário deverá ser preenchido exclusivamente pela in-
ternet no sítio supracitado.

5.4. Não serão analisados os pedidos de isenção sem in-
dicação do número do Número de Identificação Social - NIS e, ainda,
aqueles que não contenham informações suficientes para a correta
identificação do candidato na base de dados do Órgão Gestor do
CadÚnico.

5.5. As informações prestadas no Formulário são de inteira
responsabilidade do candidato.

5.6. A Universidade Federal do Amazonas consultará o ór-
gão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações
prestadas pelo candidato.

5.7. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções pre-
vistas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do
art. 10 do Decreto nº. 83.936, de 06/09/1979.

5.8. Será desconsiderado o pedido de isenção do valor da
inscrição do candidato que omitir ou prestar informações inverídi-
cas.

5.9. Não serão aceitos pedidos de isenção do valor da ins-
crição via fax, postal, ou se extemporâneo.

5.10. Será desconsiderado o pedido de isenção do valor da
inscrição do candidato que, simultaneamente, tenha efetuado o pa-
gamento da taxa de inscrição.

5.11. A relação dos candidatos com pedidos de isenção de-
feridos será disponibilizada na internet, no endereço eletrônico des-
tinado ao Edital, até o dia 16/06/2017.

5.12. A relação dos candidatos com pedidos de isenção in-
deferidos, acompanhada dos motivos determinantes, será divulgada
simultaneamente com aqueles pedidos que foram deferidos, no mes-
mo endereço eletrônico.

5.13. Não será admitido recurso contra o indeferimento do
requerimento de isenção do valor da inscrição. Aquele candidato que
tiver o pedido indeferido, deverá realizar o procedimento disposto no
item 2 deste Edital para efetivar sua inscrição.

6. DOS REQUISITOS EXIGIDOS
6.1. Ser portador do título de doutor, no mínimo, há 02 (dois)

anos;
6.2. Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência

em sua área;
6.3. Ter produção científica relevante nos últimos 05 (cinco)

anos, contados da data de inscrição.
7. DO REGIME DE TRABALHO E DA REMUNERA-

ÇÃO:
7.1. O contratado ficará submetido ao regime de trabalho de

40 (quarenta) horas semanais, com Dedicação Exclusiva.
7.2. A remuneração do Professor Visitante será estabelecida

com base na qualificação e experiência do candidato, observada a
correspondência com as faixas de remuneração do Plano de Carreiras
e Cargos de Magistério Federal, Lei 12.772 de 28/12/2012, acrescida
da Retribuição pela Titulação de Doutorado (Anexo III da Lei nº
12.772, de 28/12/2012) e Auxílio Alimentação no valor de R$ 458,00
(quatrocentos e cinquenta e oito reais), podendo se dar nas seguintes
classes:

7.2.1. Classe C (Adjunto);
7.2.2. Classe D (Associado);
7.2.3. Classe E (Titular).

7.3. Os valores da remuneração para cada classe especificada no item 7.2, correspondem à seguinte tabela:

Classe Nível Vencimento Básico Retribuição por Titulação Auxílio Alimentação TO TA L
Classe C - Adjunto 01 R$ 5.227,06 R$ 5.330,57 R$ 458,00 R$ 11.015,63

Classe D - Associado 01 R$ 6.564,84 R$ 8.115,07 R$ 458,00 R$ 15.137,91
Classe E - Titular ÚNICO R$ 7.051,62 R$ 10.944,30 R$ 458,00 R$ 18.453,92

7.4. O Professor Visitante brasileiro ou estrangeiro será considerado
na Classe:
7.4.1. C (Adjunto) se atender os requisitos de qualificação e ex-
periência equivalente ao de professor permanente do programa de
pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas ao qual estará
vinculado;
7.4.2. D (Associado) se atender os requisitos de qualificação e ex-
periência equivalente ao de Bolsista de Produtividade em Pesquisa do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da
área do programa de pós-graduação em que o professor visitante
estará vinculado, níveis 2, 1C ou 1D;
7.4.3. E (Titular) se atender os requisitos de qualificação e expe-
riência equivalente ao de Bolsista de Produtividade em Pesquisa do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da
área do programa de pós-graduação em que o professor visitante
estará vinculado, níveis 1A e 1B;
7.5. A Coordenação do curso de pós-graduação ao qual o professor
visitante estará vinculado terá a responsabilidade de, com a aprovação
qualificada de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) de seus
membros, classificar os candidatos selecionados de acordo com as
classes descritas no Item 7, encaminhando o parecer à PROGESP
para providências.
8. DO PROCESSO SELETIVO
8.1. O processo seletivo será realizado em rigorosa observância à
Resolução nº. 001/2004 - CONSUNI, de 29/01/2004, disponível no
endereço eletrônico http://progesp.wix.com/ddpessoas#!processo-sele-
t i v o / c 1 r f r.
8.2. Será selecionado o candidato que apresentar maior titulação na
área de concentração do processo seletivo simplificado. Para efeito de
obtenção da pontuação, quando da análise dos Títulos, serão con-
sideradas as escalas de valores constantes da Resolução nº. 026/2008-
CONSUNI.
8.3. A nota final da Prova de Títulos de cada candidato será a média
aritmética simples da pontuação obtida nos itens: I - Titulação Aca-
dêmica, II - Produção Intelectual na área da Seleção e III - Atividade
Acadêmica.
8.4. São requisitos mínimos de titulação e competência profissional
para a contratação de professor visitante ou de professor visitante
estrangeiro, nos termos da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de
1993:

I. Ser portador do título de doutor, no mínimo, há 02 (dois) anos;
II. Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua
área; e
III. Ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos
05 (cinco) anos.
9. DO PRAZO RECURSAL
O candidato interessado disporá de até 24 (vinte e quatro) horas para
recorrer do resultado da análise dos Títulos a ser divulgado no campo
Processo Seletivo, no link destinado ao Edital:
h t t p : / / p r o g e s p . w i x . c o m / d d p e s s o a s # ! p r o c e s s o - s e l e t i v o / c 1 r f r.
10. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DO CON-
TRATO DE TRABALHO
10.1. O resultado final do processo seletivo, homologado pelo Con-
selho Diretor ou Conselho Departamental da Unidade Acadêmica,
será submetido à apreciação da Magnífica Reitora, que o ratificará
por meio de Portaria a ser publicada no Diário Oficial da União.
10.2. Adicionalmente, será feita convocação do candidato selecionado
para assinatura do contrato através do e-mail cadastrado no formu-
lário de inscição, o que NÃO exime o candidato da responsabilidade
de acompanhar a publicação do resultado final do processo seletivo
no Diário Oficial da União. A relação de documentos necessários à
efetivação do contrato poderá ser consultada no sítio http://pro-
g e s p . w i x . c o m / d d p e s s o a s # ! p r o c e s s o - s e l e t i v o / c 1 r f r.
10.2.1. Os Professores Visitantes Estrangeiros aprovados deverão
apresentar tradução juramentada do diploma de doutorado ao De-
partamento de Desenvolvimento de Pessoas - DDP/PRO-
GESP/UFAM, no prazo máximo de 90 dias, contados a partir da data
de publicação da Homologação do Resultado Final no DOU, para que
a mesma componha a documentação a ser enviada ao MTE - Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, por meio do Sistema de Gestão e
Controle de Imigração - MIGRANTEWEB, para análise do pedido de
autorização de trabalho pela Coordenação-Geral de Imigração, es-
tando a Autorização de Trabalho e posterior assinatura do contrato
vinculada ao recebimento deste documento.
10.2.2. No caso do Professor Visitante Estrangeiro ou Brasileiro não
residente no Brasil, cujo título de Doutorado tenha sido obtido no
exterior, a validação da titulação, exigida no Anexo I, será atestada
pela Coordenação do Curso de Pós-Graduação ofertante da vaga,
prescindindo-se de processo de revalidação/reconhecimento do di-
ploma no Brasil.

10.3. O contrato terá vigência inicial de:
I - 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, quando se tratar
de Professor Visitante de nacionalidade brasileira; e
II - 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, quando
se tratar de Professor Visitante estrangeiro.
10.3.1. A renovação do contrato dependerá de aprovação em ava-
liação de desempenho e interesse institucional.
10.4. É proibida a contratação, nos termos do Art. 6º da Lei nº
8.745/1993, de servidores da Administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como
de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas.
10.5. Os candidatos que já tenham sido contratados com fundamento
na Lei nº 8.745/93, inclusive na condição de Professor Substituto ou
Visitante pela Universidade Federal do Amazonas ou por qualquer
outra Instituição Federal de Ensino Superior, não poderão ser no-
vamente contratados com fundamento nesta Lei, antes de decorridos
24 (vinte e quatro) meses, a contar do encerramento de seu contrato
a n t e r i o r.
10.6. O contratado exercerá suas atividades junto ao Programa de
Pós-Graduação para o qual prestou processo seletivo, em regime de
trabalho de 40 horas semanais com Dedicação Exclusiva, cumprindo
o Plano de Trabalho apresentado no ato da inscrição.
10.6.1. Ao candidato estrangeiro que não possua Visto Permanente ou
que não tenha obtido Residência Temporária ou Permanente por ser
oriundo de um dos países do Mercosul, Bolívia ou Chile (arts. 4º e 5º
do decreto nº 6.975/2009), será solicitado, pela Fundação Univer-
sidade do Amazonas, Autorização de Trabalho junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego e a respectiva concessão na condição de Visto
Temporário. A taxa para solicitação da Autorização de Trabalho cor-
rerá as expensas do candidato. O estrangeiro deverá optar pelo País
onde efetuará a retirada do Visto. Após a retirada do Visto no país
escolhido, o estrangeiro disporá de até 15 dias a contar de sua entrada
no Brasil para apresentá-lo ao Departamento de Desenvolvimento de
Pessoas da Universidade Federal do Amazonas. Apenas após a re-
ferida apresentação o estrangeiro será encaminhado ao Programa de
Pós-Graduação para o qual prestou processo seletivo para o início de
suas atividades.
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10.6.2. O estrangeiro admitido na condição de temporário, sob regime
de contrato, só poderá exercer atividade junto à entidade pela qual foi
contratado, na oportunidade da concessão do visto, salvo autorização
expressa do Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho e
Emprego.
10.7. O contratado estará sujeito às regras de acúmulo de cargos,
empregos e funções previstas na Constituição Federal, no Parecer GQ
nº 145, da Advocacia Geral da União, de 30/03/1998, publicado no
DOU de 01/04/1998, e nos demais regulamentos que disciplinam a
matéria.
11. DAS VEDAÇÕES E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:
11.1. O candidato contratado não poderá:
I. Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no res-
pectivo contrato;
II. Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em
substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança;
III. Ser novamente contratado antes de decorridos 24 (vinte e quatro)
meses do encerramento de seu contrato anterior.
IV. Exercer atividade profissional para outro órgão público, empresa
privada ou pessoa física, senão àquela que o tiver contratado na
oportunidade da concessão do visto, salvo autorização expressa do
Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho (exclusivo
para candidato estrangeiro com Visto Temporário).

11.2. O contrato firmado extinguir-se-á:
I. Automaticamente, ao término do prazo de vigência inicial, sem
direito a qualquer indenização, ressalvada a hipótese de prorrogação,
observado o limite previsto no subitem 10.3 deste edital;
II. Por iniciativa do contratado;
III. Pela extinção ou conclusão do projeto, definidos pelo contra-
tante;
IV. Por iniciativa da UFAM, caso o contratado não apresente ha-
bilidades para o exercício do cargo, situações em que será instaurado
processo administrativo disciplinar, concedendo-lhe amplo direito de
defesa.
11.2.1. A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e III, será
comunicada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. A ex-
tinção do contrato, por iniciativa da Universidade Federal do Ama-
zonas, decorrente de conveniência administrativa, importará no pa-
gamento ao contratado de indenização correspondente à metade do
que lhe caberia referente ao restante do contrato.
12. DAS DISPOISIÇÕES FINAIS:
12.1. Fica estabelecido prazo de validade de 01 (um) ano ao presente
processo seletivo, a contar da publicação de seu resultado final no
Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, por igual período, a
critério da Administração.
12.2. As resoluções da Universidade Federal do Amazonas que regem
este Processo Seletivo Simplificado, bem como o inteiro teor deste
edital, estarão disponíveis para consulta e impressão no sítio
h t t p : / / p r o g e s p . w i x . c o m / d d p e s s o a s # ! p r o c e s s o - s e l e t i v o / c 1 r f r.

12.3. O presente edital poderá ser cancelado ou alterado, no todo ou

em parte, a qualquer tempo, desde que motivos supervenientes assim

o determinem, sem que isto venha a gerar direitos ou obrigações em

relação aos interessados. Em caso de exclusão de vaga em que haja

candidato inscrito, a UFAM disponibilizará os meios necessários para

que o candidato prejudicado solicite devolução do valor pago a título

de inscrição.

12.4. O candidato deverá acompanhar as publicações de eventuais

retificações e notas informativas relativas ao presente edital no sítio

h t t p : / / p r o g e s p . w i x . c o m / d d p e s s o a s # ! p r o c e s s o - s e l e t i v o / c 1 r f r.

12.5. Ficam cientificados todos os candidatos que aderirem a este

Edital que, pedidos de cópias de provas escritas ou didáticas re-

queridas por concorrentes poderão ser concedidos, inclusive com as

respectivas correções das bancas examinadoras, quando preenchidos

os requisitos previstos na Lei nº 12.527/2011 e no Decreto nº

7.724/12.

MÁRCIA PERALES MENDES SILVA

Presidente

ANEXO I

QUADRO DE VAGAS

Programa Área de conhecimento Requisito Mínimo Número de Vagas
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e

Sustentabilidade na Amazônia - PPGCASA
Ciências Ambientais Doutorado em Ciências Ambientais, ou Geociências; ou Biologia Geral; ou

Ecologia; ou Agronomia; ou Engenharia Florestal, ou Economia.
01

Programa de Pós-Graduação em Geociências - PPGGEO Geociências Doutorado em Geociências. 02
Total de vagas 03

ANEXO II

LOCAIS DE INSCRIÇÃO

Programa Unidade Acadêmica Endereço Contato
Programa de Pós-Graduação em Ciências do Am-
biente e Sustentabilidade na Amazônia - PPGCA-

SA

Faculdade de Ciências Agrárias -
FCA

Avenida Rodrigo Otávio, nº 6200, Campus Universitá-
rio, Setor Sul - Coroado, CEP 69077-000, Manaus/AM.

Fone: (92) 3305-4066/4067
Endereço eletrônico: cca@ufam.edu.br;

secpgcasa@gmail.com
Programa de Pós-Graduação em Geociências -

PPGGEO
Instituto de Ciências Exatas - ICE Avenida Rodrigo Otávio, nº 6200, Campus Universitá-

rio, Setor Norte, Bloco 7 - Coroado, CEP 69077-000,
Manaus/AM.

Fone: (92) 3305-2868
Endereço eletrônico: degeo_ice@ufam.edu.br

icesecretaria@ufam.edu.br

ANEXO III

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROFESSOR VISITANTE

Senhor Coordenador do Programa de Pós-Graduação,

Eu, (Nome completo), (Nacionalidade), (Naturalidade) , (Estado Civil) , (RG/Passaporte/Órgão Expedidor/UF), (CPF), residente em (Cidade/Estado/País), e domiciliado à (Endereço Completo), (Tel. Fixo e celular),

(E-mail), portador do título acadêmico de GRADUAÇÃO em , concluído no ano de na (Nome da Instituição), título acadêmico de PÓS-GRADUAÇÃO em , concluído no ano de na (Nome da Instituição), solicito

minha inscrição na Seleção Pública para Professor Visitante, objeto do Edital Nº de / / , para o preenchimento de 01 (uma) vaga para a área , do Programa de Pós-Graduação em , da Unidade Acadêmica da Universidade

Federal do Amazonas.

Declaro ter tomado ciência do Aviso de Seleção Simplificada Nº , e que estou de acordo com as normas que regem a presente seleção e a legislação vigente.

Pessoa com Deficiência: Sim 0 Não 0

Em caso positivo, indicar os meios necessários à realização da prova.

Reserva para candidato autodeclarado negro: Sim 0 Não 0

Nestes Termos,

Peço Deferimento

(Local), de de

_______________________________________

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES VISITANTES BRASILEIROS OU ESTRANGEIROS Nº. 038/2017

ANEXO III - A

RECIBO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO Nº _______/_________

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em ____________________________________, recebeu a documentação de inscrição do candidato ao Processo Seletivo Simplificado para Professor Visitante ou

Professor e Pesquisador Visitante Estrangeiro, objeto do Edital N. , de / /

Unidade Acadêmica:

Nome Completo (sem abreviações)

Área de Conhecimento:

Manaus, / /

¬¬¬¬¬¬¬¬__________________________________ _________________________________

Assinatura e nº de matrícula Assinatura do Candidato do Servidor da UFAM
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