
Nº 210, quarta-feira, 1 de novembro de 2017 95ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032017110100095

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

3

*** ENDEREÇOS:
Faculdade de Ciência e Tecnologia- FCT/UFG
Câmpus Aparecida de Goiânia - Rua Mucuri, s/n, Área 03

(Câmpus da UEG/UFG), Setor Conde dos Arcos, Aparecida de Goiâ-
nia - GO - 74968-755, fone: (62) 3209-6550

e-mail: cap.fct@ufg.br sítio: www.fct.ufg.br
horário de atendimento ao público externo: das 09h00min às

17h30min
2- As normas complementares que fazem parte integrante do

Edital n.o- 18/2017, para a área mencionada, encontrar-se-ão dispo-
níveis no sítio da UFG (www.ufg.br) até a data do início das ins-
crições.

3- As demais condições inerentes ao concurso referente à
área mencionada continuam regulamentadas pelo Edital n.o- 18/2017 e
Retificação n.o- 4.

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL

EDITAL No- 58, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS,
usando de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público
aos interessados que estarão abertas as inscrições para o concurso
público para provimento de cargo isolado de Professor Titular-Livre
do Magistério Superior, considerando o disposto no Decreto n.º 6.944,
de 21/08/2009, publicado no D.O.U. de 24/08/2009, na Portaria n.º
243, de 03/03/2011, publicada no D.O.U. de 04/03/2011, na Lei n.º
12.772, de 28/12/2012, publicado no D.O.U. de 31/12/2012, e suas
alterações, na Portaria n.º 159, de 21/05/2014, publicada no D.O.U.
de 22/05/2014, no Decreto n.º 8.259, de 29/05/2014, publicado no
D.O.U. de 30/05/2014, Portaria n.º 313, de 04/08/2015, publicada no
D.O.U. de 05/08/2015, Portaria n.º 399, de 13/12/2016, publicada no
D.O.U. de 14/12/2016, na Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC-
UFG n°. 02/2013 e as disposições deste Edital.

1 - O concurso público objeto deste Edital destina-se ao
provimento de cargos isolados de Professor Titular-Livre do Ma-
gistério Superior, para exercício de suas atividades na UNIVER-
SIDADE FEDERAL DE GOIÁS.

1.1 - O número de vagas, o regime de trabalho, o local de
atuação, área do concurso, formação exigida para o cargo, o período
de inscrições, remuneração mensal, unidade responsável pelo con-
curso, encontram-se especificados no Anexo I, que faz parte in-
tegrante deste Edital para todos os fins de direito.

1.1.1 - Havendo expressa vontade da unidade responsável
pelo concurso, o período de inscrições do presente edital será au-
tomaticamente reaberto para o concurso no qual não haja candidatos,
ou ainda, na existência de vaga remanescente após a realização do
concurso.

1.1.2 - Na hipótese de ocorrer o item 1.1.1, o presente edital
será aditado para informar o novo período de inscrição e não terá um
número limitado de vezes para ser reaberto.

1.2 - As normas complementares ao concurso, que fazem
parte integrante deste Edital para todos os fins de direito, conforme o
artigo terceiro e demais disposições da Resolução Conjunta CON-
SUNI/CEPEC-UFG n° 02/2013, encontrar-se-ão disponíveis no sítio
da UFG (www.ufg.br) até a data do início das inscrições.

1.3 - As provas do concurso serão realizadas nos endereços
constantes no Anexo I deste Edital.

1.4 - Das condições sobre vínculo de integrantes das bancas
examinadoras com candidatos aos concursos:

1.4.1- Os membros das bancas são indicados de acordo com
os artigos 18,19 e 20 da Lei 9.784/1999 e com o artigo 12 da
Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC nº. 02/2013, e divulgados no
sítio da UFG (www.ufg.br) após a homologação das inscrições.

1.4.2- Nenhum membro de banca examinadora poderá ter
vínculo de orientação em termos de especialização, mestrado ou dou-
torado com candidato que tiver sua inscrição homologada no con-
curso a que se refere o presente edital.

1.4.3- Nenhum membro de banca examinadora poderá ter
vínculo em atividade profissional, do tipo associativo civil ou co-
mercial, ou submissão hierárquica com base nos regimes jurídicos
estatutário ou celetista com candidato que tiver sua inscrição ho-
mologada no concurso a que se refere o presente edital.

2 - O Professor submetido ao regime de trabalho de De-
dicação Exclusiva fica obrigado a prestar 40 horas semanais de tra-
balho em dois turnos diários completos, bem como impedido de
exercer outra atividade remunerada pública ou privada.

2.1 - Os turnos na UFG são: matutino, vespertino e no-
turno.

2.2 - A unidade responsável pelo concurso definirá os turnos
de atividades dos docentes na UFG e esta definição poderá ser al-
terada a qualquer momento em que vigorar o vínculo entre o can-
didato nomeado e a UFG.

2.3 - O local de atuação especificado no Anexo I poderá ser
alterado, em caráter temporário ou definitivo, considerado o interesse
da UFG, aprovado pelo Conselho Diretor ou Colegiado da unidade
responsável pelo concurso.

2.4 - São consideradas atividades acadêmicas próprias do
Professor do Magistério Superior:

2.4.1 - Atividades pertinentes à pesquisa, ensino e extensão
que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do conhe-
cimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura;

2.4.2 - Atividades inerentes ao exercício de direção, asses-
soramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição,
além de outras previstas na legislação vigente.

2.4.3 - As atividades de ensino dar-se-ão em disciplinas
compatíveis com a formação exigida no concurso, segundo os in-
teresses da UFG.

3 - As inscrições serão feitas pelo sítio da UFG (www.ufg.br)
até às 14 horas da data prevista para o encerramento conforme consta
no Anexo I do presente Edital.

3.1 - A GRU para pagamento da taxa de inscrição deverá ser
impressa até às 14 horas da data prevista para o encerramento con-
forme consta no Anexo I do presente Edital.

3.2 - A UFG não se responsabilizará por solicitação de
inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas na
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros
fatores de ordem técnica, alheios à UFG, que venham impossibilitar a
transferência dos dados ou por falhas de impressão dos documentos
relacionados nos itens 4.1.8 e 4.1.8.1.

3.3 - É de inteira responsabilidade do candidato ficar in-
formado da regularidade de sua inscrição via internet (www.ufg.br).

4 - O candidato deverá verificar as informações sobre a
instalação do concurso no sítio da UFG (www.ufg.br).

4.1 - O candidato deverá entregar no ato de instalação do
concurso a seguinte documentação:

4.1.1 - Diploma de Graduação registrado ou validado de
acordo com a legislação brasileira e títulos de Mestre, Doutor ou de
Livre-Docente, reconhecido pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação
conforme a exigência para posse no cargo, e demais documentos,
inclusive se for o caso devidamente revalidado em universidade pú-
blica brasileira, que comprovem que o candidato atende a formação
exigida para a inscrição no concurso;

4.1.1.1 - Para atender o item anterior, para efeito de inscrição
no concurso, poderá ser apresentado documento provisório de pos-
sibilidade de cumprimento da titulação exigida;

4.1.1.1.1 - O deferimento da inscrição, conforme o item
4.1.1.1, não dá o direito ao candidato de ser nomeado para o cargo, se
aprovado, devendo no prazo máximo fixado para a posse apresentar o
comprovante válido da titulação exigida;

4.1.2 - Cópia do documento de identidade e C.P.F.;
4.1.3 - Uma foto 3x4 recente;
4.1.4 - Curriculum Vitae atualizado, apresentado na Plata-

forma Lattes (modelo CNPq) com documentos comprobatórios ori-
ginais ou suas fotocópias;

4.1.5 - O material comprobatório do item 4.1.4 deve ser
entregue ordenado, segmentado e numerado de acordo com a ordem
constante no Curriculum Vitae apresentado pelo candidato, nos ter-
mos definidos nas normas complementares;

4.1.6 - Memorial;
4.1.7 - No caso de dúvida da autenticidade de alguma cópia

de documento apresentado, o original deste poderá ser exigido pela
banca examinadora do concurso;

4.1.8 - A Ficha de Inscrição e o Termo de Compromisso de
concordância, obtidos no sítio da UFG, com todas as normas e cri-
térios definidos para este concurso público, preenchidos e assinados
pelo candidato;

4.1.8.1 - O valor da taxa de inscrição para o concurso é de
R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) e deve ser recolhida
através de GRU, obtida através do sítio da UFG (www.ufg.br) no ato
de inscrição ao concurso.

4.1.8.2 - O pagamento da GRU deverá ser efetivado pre-
ferencialmente no Banco do Brasil, dentro de suas condições de
funcionamento e normas do sistema bancário brasileiro, até a data
prevista para encerramento das inscrições.

4.1.8.3 - A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese
alguma, salvo em caso de cancelamento do concurso por conve-
niência da Administração, e o seu comprovante de pagamento deverá
ser entregue no ato de instalação do concurso.

4.1.8.3.1 - A cópia digital da GRU e seu comprovante de
pagamento deverão ser anexados à inscrição do candidato no sítio da
UFG (www.ufg.br) até a data prevista para o encerramento das ins-
crições.

4.1.8.4 - O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único
Para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico - ou que for
membro de família de baixa renda, nos termos do decreto nº. 6.593,
de 02 de outubro de 2008, arquivo constante na página www.pre-
sidencia.gov.br, poderá requerer isenção da taxa de inscrição.

4.1.8.4.1 - O candidato membro da família de baixa renda
deverá apresentar no ato da instalação do concurso a declaração de
atendimento desta condição.

4.1.8.5 - O candidato que pretende fazer uso do direito es-
tabelecido no item 4.1.8.4 terá 05 (cinco) dias corridos a partir do
início das inscrições para tal, requerendo a isenção da taxa de ins-
crição através do preenchimento do Número de Identificação Social
(NIS) na ficha de inscrição.

4.1.8.6 - A UFG divulgará através do seu sítio na internet
(www.ufg.br), se o candidato foi contemplado com esta isenção com
pelo menos 03 (três) dias de antecedência do encerramento das ins-
crições.

4.1.8.7 - O candidato que obtiver a isenção da taxa de ins-
crição deverá atender todos os demais itens constantes no presente
edital.

4.1.8.8 - O candidato, que requereu isenção da taxa de ins-
crição de acordo com este edital e não atendeu o disposto no decreto
6.593, deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição e atender os
demais itens do presente edital.

4.1.8.8.1 - O prazo para pagamento da taxa de inscrição para
os candidatos que não forem contemplados com a isenção é o mesmo
estabelecido no Anexo I do presente edital.

4.1.9 - Da homologação da inscrição:
4.1.9.1 - A homologação da inscrição pela unidade respon-

sável pelo concurso diretamente interessada no concurso será feita
com base nas informações constantes do formulário eletrônico e nos
arquivos anexados.

4.1.9.2 - A homologação da inscrição, na hipótese de o
candidato não proceder a juntada dos documentos comprobatórios na
forma do item 4.1.8.3.1, dar-se-a também por meio da comprovação
de pagamento da taxa de inscrição segundo o relatório extraído do
sistema de controle de concurso após o encerramento do período de
inscrição.

4.1.9.3 - A unidade responsável pelo concurso divulgará a
relação das inscrições homologadas no sítio (www.ufg.br) até cinco
dias úteis após o término das inscrições.

4.1.9.4 - Em caso de indeferimento de inscrição, o candidato
poderá interpor recurso, no prazo máximo de dois dias úteis após a
publicação das inscrições homologadas.

4.1.9.5 - O recurso de que trata o item anterior será apre-
ciado e julgado pelo Conselho Diretor ou Colegiado da unidade
responsável pelo concurso, no prazo máximo de cinco dias úteis após
a sua interposição, devendo a decisão ser publicada no sítio
( w w w. u f g . b r ) .

4.1.9.6 - No caso do indeferimento da inscrição do candidato
fundamentar-se na ausência de comprovação de pagamento da taxa de
inscrição, o candidato poderá, durante o prazo de recurso, em face da
decisão que não homologou a inscrição, apresentar a devida com-
provação.

4.1.9.7 - A unidade responsável pelo concurso procederá à
homologação da inscrição, nos casos em que trata o item 4.1.9.6,
desde que a efetivação do pagamento tenha se verificado dentro do
prazo de inscrição fixado no edital.

4.2 - O candidato ou seu representante legal com poderes
específicos constituídos através de procuração, que não entregar os
documentos constantes no item 4.1 deste edital, estará eliminado do
concurso;

4.3 - Após a homologação do resultado do concurso, a do-
cumentação entregue pelos candidatos ficará disponível para devo-
lução pelo prazo de trinta dias.

4.3.1 - Findo este prazo, e não sendo a documentação re-
tirada, a mesma será destinada para o que a unidade responsável pelo
concurso julgar pertinente.

5 - Das vagas e inscrição de candidatos portadores de de-
ficiência aos concursos:

5.1 - Para efeito do que trata o Decreto nº 3.298 de
20/12/1999, a vaga destacada no Anexo I ficará reservada para aten-
der os candidatos portadores de deficiência no presente edital.

5.1.1 - Antes de efetuar a inscrição ao concurso, o candidato
portador de deficiência deverá certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos para a investidura no cargo para o qual pretende
concorrer, de acordo com o Anexo I do edital do respectivo concurso,
bem como se as atribuições relacionadas no item 2.5 do presente
edital são compatíveis com a deficiência de que é portador.

5.1.2 - Para concorrer à vaga, o candidato deverá informar o
tipo de deficiência de que é portador no ato de preenchimento da
ficha de inscrição.

5.1.3 - O candidato que se declarar portador de deficiência,
resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº 3.298 de
20/12/1999, concorrerá em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere à homologação de sua inscrição, ao
conteúdo das provas do concurso, à avaliação, aos critérios de apro-
vação, à nota mínima exigida, ao local, ao horário e às datas de
realizações das provas e demais exigências feitas para os demais
candidatos.

5.1.4 - O candidato que se declarar portador de deficiência
deverá indicar na sua ficha de inscrição esta condição e informar se
necessita de condições especiais, inclusive tempo adicional, para fazer
as provas, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do
Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, excluindo-se o atendimento
d o m i c i l i a r.

5.1.4.1 - Para atendimento das condições especiais, o can-
didato, além de atender o item 5.1.4, deverá indicar à unidade res-
ponsável pelo concurso estas condições através do endereço constante
no Anexo I do edital do concurso.

5.1.4.2 - O candidato que, em razão da deficiência, necessitar
de tempo adicional para fazer as provas deverá entregar, durante a
Instalação do Concurso, a justificativa acompanhada do parecer do
médico especialista da área de sua deficiência.

5.2 - O candidato portador de deficiência aprovado deverá
agendar perícia oficial na Unidade do SIASS (Subsistema Integrado
de Atenção de Saúde do Servidor), Rua 235, n.º 561, Qd. 70, Lt. 30
- Praça Universitária, Setor Universitário - Goiânia-Goiás, através do
telefone (62) 3209-6227, no horário de 8h as 12h e de 14h as 17h de
segunda-feira a sexta-feira, excetuando feriados.

5.2.1 - O período para realização desta perícia médica é de
05 (cinco) dias a partir da divulgação do resultado preliminar na
unidade responsável pelo concurso.

5.3 - O candidato deverá levar para a perícia o Laudo Mé-
dico original a que se refere o subitem 5.3.2, emitido por médico
especialista comprovando a sua deficiência.

5.3.1 - O Laudo Médico terá validade somente para este
concurso público e não será devolvido, assim como não serão for-
necidas cópias desse laudo.

5.3.2 - O Laudo Médico deverá ser emitido em formulário
impresso, obedecendo às seguintes exigências:

5.3.2.1 - constar o nome e o número do documento de
identificação do candidato, o nome, número do registro no Conselho
Regional de Medicina - CRM - e assinatura do médico responsável
pela emissão do laudo;

5.3.2.2 - descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência,
bem como a provável causa da mesma, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças
(CID 10);

5.3.2.3 - constar, quando for o caso, a necessidade de uso de
próteses ou adaptações;

5.3.2.4 - no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir
acompanhado do original do exame de audiometria recente, realizado
até 06(seis) meses anteriores ao último dia das inscrições;

5.3.2.5 - no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir
acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO (am-
bos os olhos), patologia e campo visual recente, realizado até 06(seis)
meses anteriores ao último dia das inscrições.

Clecio
Riscado
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5.4 - A não observância aos dispositivos legais, assim como
a reprovação na perícia ou o não comparecimento à perícia, acarretará
a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos portadores de
deficiência.

5.5- No caso do candidato não ser considerado portador de
deficiência pela equipe do SIASS, de acordo com a legislação, ele
passará a ser concorrente às vagas regulares a não ser que tenha
usufruído o direito do tempo adicional, de acordo com os subitens
5.1.4, 5.1.4.1 e 5.1.4.2 para realização da prova, e nesse caso será
eliminado do concurso.

5.6- Quando houver candidato portador de deficiência apro-
vado, o resultado final será divulgado pela unidade responsável pelo
concurso no sítio da UFG (www.ufg.br) após laudo médico pericial
emitido pelo SIASS da UFG.

5.7 - Os demais documentos exigidos para o concurso de-
verão ser entregues no ato de instalação do concurso.

5.8 - O candidato portador de deficiência, aprovado em todas
as etapas do concurso, não poderá utilizar-se desta para justificar
mudança de função, readaptação ou aposentadoria, após sua nomea-
ção.

5.9 - A vaga definida no subitem 5.1 que não for provida por
falta de candidatos portadores de deficiência inscritos no concurso ou
por candidatos portadores de deficiência aprovados será preenchida
pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação
por cargo/área.

6 - Das vagas destinadas aos candidatos negros:
6.1 - No presente Edital, para efeito do que trata a Lei nº

12.990, de 09 de junho de 2014, não há vaga reservada para negros
nos termos do Parágrafo 1.º do Artigo 1.º, o qual exige que a reserva
de vagas seja aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no
concurso público for igual ou superior a 3 (três) por cargo/área.

7 - As provas para o concurso estão definidas pela Resolução
Conjunta CONSUNI/CEPEC-UFG n° 02/2013 e pelo Decreto nº
6.944 de 21/08/2009.

7.1 - Não será permitido ao candidato utilizar outro tipo de
material ou rascunho a não ser o fornecido pela Banca Examinadora
do concurso.

7.2 - As provas orais e as defesas de memorial serão gra-
vadas para efeito de registro e avaliação.

7.3 - A prova de títulos será realizada em etapa posterior à
prova escrita.

8 - O arquivo da Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC-
UFG n° 02/2013 encontra-se no sítio da UFG (www.ufg.br).

9 - Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das
Fundações Públicas, previsto na Lei nº. 8.112, de 11/12/1990.

10 - Do recurso:
10.1 - Poderá ser formalizado recurso ao Conselho Diretor

ou Colegiado da unidade diretamente responsável pelo concurso nas
quarenta e oito horas após a proclamação do resultado.

10.2 - Os recursos porventura interpostos deverão ser jul-
gados pelo Conselho Diretor ou Colegiado da Unidade diretamente
interessada em até cinco dias após o término do prazo estabelecido.

11 - Da nomeação e posse:
11.1 - O candidato aprovado e classificado no concurso pú-

blico, na forma estabelecida neste Edital, será nomeado, obedecida a
ordem de classificação, mediante portaria expedida pelo Reitor, pu-
blicada no Diário Oficial da União.

11.1.1- O número máximo de candidatos aprovados nos con-
cursos de que trata o presente edital encontra-se definido no Anexo
I.

11.1.2 - Os candidatos não classificados no número máximo
de aprovados de que trata o item 11.1.1, ainda que tenham atingido a
nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso pú-
blico.

11.1.3 - Nenhum dos candidatos empatados na última clas-
sificação de aprovados serão considerados reprovados nos termos dos
itens 11.1.1 e 11.1.2.

11.1.4 - No caso de a prova ser eliminatória, serão aplicados
os critérios previstos nas normas complementares com a eliminação
dos candidatos que não obtiverem a nota mínima e/ou não restarem
aprovados dentro da ordem da classificação mínima fixadas nas nor-
mas complementares.

11.2 - Para ser empossado, o candidato deverá preencher os
seguintes requisitos:

11.2.1 - Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com
visto nos termos da legislação vigente;

11.2.2 - Ter idade mínima de 18 anos completos na data da
posse;

11.2.3 - Estar em dia com as obrigações eleitorais;
11.2.4 - Estar quite com as obrigações militares, no caso de

candidatos do sexo masculino;
11.2.5 - Possuir a formação exigida para o concurso e demais

exigências de habilitação para o exercício do cargo.
11.3 - A lista de documentos a serem apresentados no mo-

mento da posse e a relação de exames médicos obrigatórios para o
cargo estão disponíveis no sítio do Departamento do Pessoal da UFG,
nos endereços (https://dp.ufg.br/up/89/o/Docum._Admissionais_2017-
EFETIVOS.pdf) e (https://dp.ufg.br/up/89/o/Relação_de_Exa-
mes_Médicos_obrigatórios160316.pdf), respectivamente.

11.4 - Outras exigências previstas em lei poderão ser so-
licitadas.

11.5 - Somente poderá ser empossado o candidato aprovado
que for julgado apto para o cargo, física e mentalmente, pelo SIASS
da UFG.

11.6 - O candidato aprovado poderá ser reaproveitado, no
interesse exclusivo da administração pública, em qualquer outra Ins-
tituição Federal de Ensino, vinculada ao MEC, respeitando a ordem
de classificação publicada no Diário Oficial da União.

12 - O candidato nomeado será convocado para a posse, que
deverá ocorrer no prazo improrrogável de trinta dias contados da
publicação do ato de nomeação no Diário Oficial da União.

12.1 - O candidato que não tomar posse no prazo estipulado
terá o seu ato de nomeação tornado sem efeito.

13 - A nomeação do candidato ocorrerá dentro do número de
vagas fixadas no Anexo I deste Edital, ressalvada a hipótese de
ampliação do número de vagas e autorização para provimento pelos
órgãos competentes.

14 - O Concurso terá validade de um ano, com possibilidade
de prorrogação por mais um ano, contada a partir da data de pu-
blicação da homologação.

15 - O provimento do cargo objeto deste Edital será rea-
lizado de acordo com a legislação em vigor.

16 - O Concurso será supervisionado pelo Departamento do Pessoal e Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos da UFG.
Anexo I

NÚMERO
DO PROCESSO

VA G A S N. MÁXIMO DE
C A N D I D ATO S
A P R O VA D O S

REGIME
DE TRABA-

LHO**

LOCAL
DE ATUA-

ÇÃO

ÁREA DO CONCURSO FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO** Período de Ins-
crição

UNIDADE RESPONSÁVEL
PELO

CONCURSO***
23070.022346/2014-44 01 05 DE Goiânia Química -Graduação em Química ou em áreas afins com Doutorado em Química ou em áreas afins, e

-10 anos de experiência ou de obtenção do título de Doutor, ambos na área do
conhecimento do concurso.

02/01/2018 a
01/02/2018

Instituto de Química/Regio-
nal Goiânia

*uma das vagas reservada aos candidatos portadores de deficiência, conforme disposto no item 5 do Edital
**REMUNERAÇÃO MENSAL (VENCIMENTO BÁSICO + RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO)

REGIME DE TRABALHO D O U TO R A D O

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA R$ 18.895,71

***ENDEREÇOS:
Regional Goiânia:
Instituto de Química - IQ/UFG
Câmpus II (Samambaia) - Av. Esperança, s/n, Bloco IQ-I, Câmpus Samambaia - Goiânia-GO - CEP: 74690-900, fone: (62) 3521-1016 ramais 213/238/241/243 fax: (62) 3521-1167
e-mail: diretoriaiqufg@gmail.com sítio: www.quimica.ufg.br
horário de atendimento ao público externo: das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
No- 222/2017 - UASG 153052

No- Processo: 23070013697201715 . Objeto: Serviço de manutenção
corretiva r preventiva em prensa triaxial Total de Itens Licitados:
00002. Fundamento Legal: Art. 24o- , Inciso XXI da Lei no- 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Aquisição de insumos e materiais destinado
a pesquisa científica e tecnológica com recurso do CAPES ou outros
Declaração de Dispensa em 31/10/2017. WILSON CARLOS DE
SOUSA. Diretor da Divisão de Material. Ratificação em 31/10/2017.
CARLITO LARIUCCI. Pró-reitor de Administração e Finanças. Valor
Global: R$ 20.400,00. CNPJ CONTRATADA : 60.820.321/0001-64
SOLOTESTAPARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA.

(SIDEC - 31/10/2017) 153052-15226-2017NE800005

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
No- 231/2017 - UASG 153052

No- Processo: 23070013701201737 . Objeto: Serviço de manutenção
preventiva e outros. Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento
Legal: Art. 24o- , Inciso XXI da Lei no- 8.666 de 21/06/1993.. Jus-
tificativa: Aquisição de bens e insumos destinados a pesquisa cien-
tífica ou tecnológica com recursos do CAPES ou outros. Declaração
de Dispensa em 31/10/2017. FABRICIO RODRIGUES DE CAR-
VALHO. Assistente Administrativo. Ratificação em 31/10/2017.
CARLITO LARIUCCI. Pró - Reitor Adm. e Finanças. Valor Global:
R$ 9.378,50. CNPJ CONTRATADA : 05.918.160/0001-38 PLUS
SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA - ME.

(SIDEC - 31/10/2017) 153052-15256-2017NE800005

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
No- 299/2017 - UASG 153052

No- Processo: 23070013714201714 . Objeto: Contratação de serviços
de manutenção preventiva de máquinas universal de ensaios ele-
tromecanica Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
24 o- , Inciso XXI da Lei no- 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Aqui-
sição de insumos e materiais destinado a pesquisa científica e tec-
nológica com recurso do CAPES ou outros Declaração de Dispensa
em 31/10/2017. WILSON CARLOS DE SOUSA. Diretor da Divisão
de Material. Ratificação em 31/10/2017. CARLITO LARIUCCI. Pró-
reitor de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 31.330,00.
CNPJ CONTRATADA : 08.009.137/0001-19 QUANTEQ EQUIPA-
MENTOS DE ENSAIO LTDA - ME.

(SIDEC - 31/10/2017) 153052-15226-2017NE800005

HOSPITAL DAS CLINICAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Processo nº 23070.008630/2015-90. Contratante: Hospital Das Clí-
nicas/UFG. CNPJ: 01.567.601/0002-24. Contratada: LC Empreendi-
mentos e Serviços Eireli, CNPJ nº. 04.999.113/0001-01.

Finalidade: Notificar a empresa LC EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI, representada por seu proprietário, o Sr. AN-
DRÉ LUÍS BARREIROS MARTINS, CPF 684.249.225-49, que até o
presente momento não foi constatado o pagamento da multa no valor
de R$ 161.858,99, que lhe foi aplicada pelo descumprimento das
obrigações assumidas no Contrato 06/2015 (Pregão Eletrônico nº
120/2015), na forma do Art. 7º da Lei 10.520/2002, cujo prazo para

pagamento expirou em 11/08/17. Diante disso fica essa empresa NO-
TIFICADA de que o valor do débito será encaminhado para inscrição
na Dívida Ativa da União. Todavia, fixamos o prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar desta publicação para que essa empresa apresente
suas razões de defesa ou compareça nesta instituição a fim de realizar
o pagamento devido. O processo se encontra à disposição para con-
sulta no Setor de Administração do Hospital das Clínicas da UFG,
onde deverá retirar a guia de recolhimento da União para pagamento
da multa.

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2017.
ALETE MARIA DE OLIVEIRA

Ordenadora de Despesas

AVISOS DE ALTERAÇÃO DE REGISTROA DE PREÇOS

Processo nº 23070.016053/2016-90, Contratante: Hospital Das Clí-
nicas/UFG. CNPJ: 01.567.601/0002-24. Contratada: Costa Camargo
Comércio De Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 36.325.157/0001-
34.

O Superintendente e a Ordenadora de Despesas do Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de Goiás tornam público o
cancelamento do item 02 da Ata de Registro de Preços nº 073/2017,
referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2017, firmada com a empresa
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA, CNPJ nº 36.325.157/0001-34, em face da indisponi-
bilidade do item junto a seu fabricante sem data para regularização,
conforme decisão do Reitor desta Universidade, proferida nos autos
do Processo nº 23070.016053/2016-90 em 11/10/2017. Hospital das
Clínicas/UFG: 1ª Avenida, nº. 545, St. Leste Universitário, Goiânia
(GO), CEP: 74605-050.

Clecio
Riscado


