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responsabilidade exclusiva de cada candidato, cabendo a cada examinador atribuir nota de
zero a dez.

2.2.2. Entrevista com o candidato, que deverá focar especialmente o conteúdo
programático definido no edital e terá duração máxima de 1 (uma) hora, cabendo a cada
examinador atribuir nota de 0 (zero) a 10 (dez).

2.2.3. Os aprovados na prova de didática e na entrevista deverão encaminhar,
para o e.mail iaf@ufv.br, o currículo com todos os comprovantes. O candidato que não
encaminhar esses documentos, considerado o cronograma entregue pela Comissão
Examinadora, estará eliminado do concurso.

2.2.4. A média final de cada candidato será a média aritmética das notas finais
das 3 (três) avaliações previstas, considerando-se 2 (duas) casas decimais sendo a última
destas com arredondamento. O candidato que obtiver nota final inferior a 7 (sete) na
Prova de Didática ou na Entrevista está eliminado.

2.2.5. No caso de candidatos aprovados com a mesma média final, para efeito
de classificação, terá prioridade o candidato que tiver mais tempo de magistério,
comprovado por documentos contidos no currículo.

2.2.6. O prazo para interposição de recurso será de 24 (vinte e quatro) horas
improrrogáveis, contadas a partir da data da divulgação no site da UFV (www.ufv.br), no
link "concursos/carreira docente" do resultado do julgamento.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS.
3.1. O candidato aprovado que vier a ser contratado, sê-lo-á em regime de 20

(vinte) horas de trabalho semanais, distribuídas de acordo com os dias e horários
estabelecidos pelos Departamentos/Institutos, em períodos diurnos ou noturnos, de forma
remota ou presencial e nos termos da legislação pertinente, sendo sua remuneração
compatível com a titulação solicitada no preâmbulo deste Edital, vedada a equiparação
salarial por qualquer outra titulação superior que o candidato possua ou que seja obtida
posteriormente.

3.2. O contrato posteriormente celebrado poderá ser prorrogado, a critério da
Instituição, nos termos do parágrafo 4º, da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993.

3.3. O prazo de validade deste concurso será de 1 (um) ano, prorrogável por
igual período, conforme estabelece o artigo 43 do Decreto nº 9.7339, de 28 de março de
2019.

EDITAL Nº 9/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2018

O Secretário de Órgãos Colegiados da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no parágrafo 1º do Art. 1º, do Decreto nº
4.175, de 27 de março de 2002, e no Art. 12 da Portaria nº 450, de 6 de novembro de 2002, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, torna pública, para conhecimento dos
interessados, a prorrogação do prazo de validade, por mais um ano, do Edital de Concurso Público nº 02/2018, conforme solicitação constante do processo de nº 23114.908302/2021-89e
conforma quadro abaixo:

. Cargo Campus Ed i t a l A partir de

. Assistente de Aluno Florestal 02/2018 08/07/2021

. Assistente de Tecnologia da Informação

. Auditor

. Pedagogo

. Técnico em Meteorologia Viçosa

. Engenheiro Eletricista

. Fisioterapeuta

. Médico Rio Paranaíba

MARCOS RIBEIRO FURTADO

3.4. É proibida a contratação, nos termos do artigo 6º da Lei nº 8.745, de 09 de
dezembro de 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.

3.5. Excetuam-se desta proibição, os servidores que não ocupem cargo efetivo,
integrante das carreiras de magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987,
ficando a contratação condicionada à formal comprovação da compatibilidade de
horários.

3.6. No ato da inscrição o candidato deverá declarar ter conhecimento da
proibição contida no artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993.

3.7. No ato de contratação, o candidato aprovado deverá apresentar os
seguintes documentos:

3.7.1. Cópia autenticada ou cópia acompanhada de original do Diploma de
Graduação ou Pós-Graduação devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, se
realizado no Brasil, segundo a titulação e área de formação exigida neste Edital e,
tratando-se de títulos obtidos no exterior, cópia autenticada ou cópia acompanhada de
original do título já revalidado de acordo com a legislação vigente.

3.7.2. Cópia autenticada ou cópia acompanhada de original da Cédula de
Identidade, do CPF, do Título de Eleitor, da Carteira de Trabalho, do Certificado de
Reservista (sexo masculino) e demais documentos exigidos para o cargo.

3.7.3. Comprovação da existência de visto de trabalho permanente e cópia
autenticada do passaporte, se estrangeiro.

3.8. Mais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Comissão
Permanente de Pessoal Docente pelos telefones (31) 3612-1040 ou (31) 3612-1041, e pelo
e-mail cppd@ufv.br.

Viçosa, 22 de junho de 2021.
Processo nº 23114.908034/2021-03

MARCOS RIBEIRO FURTADO
Secretário

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 154034 - UNIRIO

Número do Contrato: 18/2018.
Nº Processo: 23102.001143/2018-23.
Inexigibilidade. Nº 25162/2018. Contratante: UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO
RJ. Contratado: 03.486.598/0001-69 - AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INFORMATICA LTDA.. Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a alteração
quantitativa do contrato nº 18/2018, relativo à contratação do "serviço de suporte técnico,
operacional e gerencial" para módulos pertencentes ao erp sistema de informações para o
ensino - sie, conforme especificações descritas na proposta nº 07/2013 e seus anexos, que
é parte integrante e complementar deste contrato. O presente termo aditivo tem
fundamento no inciso i, alínea "b" do art. 65, c/c art. 58, inciso i, da lei nº 8.666/93, para
melhor adequação às finalidades de interesse público.
subcláusula primeira: o objeto do referido contrato passará a incluir o licenciamento,
manutenção, treinamento, suporte e demais serviços necessários para o diploma digital,
integrado ao sie, sistema para assinatura eletrônica e com certificado digital, denominado
asten assinatura, e sistema para armazenamento permanente dos diplomas, denominado
asten arquivamento.
subcláusula segunda: a alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto contratual,
no valor anual de r$ 40.800,00 (quarenta mil, oitocentos reais) no percentual de 11% (onze
por cento), aproximadamente, do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §1º do
art. 65 da lei 8.666/93.. Vigência: 11/10/2018 a 11/10/2021. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 397.452,00. Data de Assinatura: 19/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 19/06/2021).

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 26, DE 24 DE JUNHO DE 2021

O Reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista a homologação do Processo Seletivo Simplificado para
Professor Substituto convoca os candidatos aprovados e classificados abaixo relacionados para
entrega de documentos e exames, conforme teor do processo nº23102.002019/2020-08:

EDITAL Nº 06/2020
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR SUBSTITUTO - ASSISTENTE A / 40 HORAS -

Área/Disciplina: Nutrição em Saúde Coletiva/Educação Alimentar e Nutricional; Estágio
Supervisionado em Nutrição Social

. Candidato Aprovado

. 3º lugar - Manuela de Sá Pereira Colaço Dias

Os candidatos ao cargo de Professor do Magistério Superior convocados pelo
presente Edital deverão comparecer no dia 06 de julho de 2021, em horário a ser agendado
individualmente pelo e-mail do candidato, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/PROGEPE da
UNIRIO - Avenida Presidente Vargas, 446, 21º andar para:

1. Entrega dos documentos: documentos (Anexo I);
2. Realização do exame admissional: exames clínicos (Anexo II);
O candidato deverá apresentar no Setor de Perícia em Saúde, no momento do

exame admissional, todos os exames clínicos solicitados conforme Anexo II.
Estará automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que não

comparecer no dia e no horário agendados para entrega dos documentos e realização do
exame admissional, bem como se não comparecer ao reagendamento do Setor de Perícia em
Saúde, quando for o caso.

Em caso de dúvida o candidato poderá entrar em contato pelo endereço eletrônico
progepe.concursos@unirio.br

RICARDO SILVA CARDOSO
REITOR

ANEXO I
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Atenção: Todas as cópias dos documentos deverão ser apresentadas, na ordem

abaixo relacionada, uma em cada folha por tipo de documento, com o original, não sendo
necessário trazer cópia autenticada.

.VISTO PARA TRABALHO NO BRASIL (Exclusivo para candidatos estrangeiros);

.1 CÓPIA FRENTE E VERSO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE;

.1 CÓPIA FRENTE E VERSO DO REGISTRO NACIONAL DE ESTRANGEIRO (Exclusivo
para candidatos estrangeiros)

.1 CÓPIA FRENTE E VERSO DO PASSAPORTE (Exclusivo para candidatos
estrangeiros)

.1 CÓPIA FRENTE E VERSO DO CPF e COMPROVANTE DE SITUAÇÃO CADASTRAL NO
CPF, IMPRESSO DO SITE DA RECEITA FEDERAL COM VALIDADE DE NO MÁXIMO 30 DIAS;

.1 CÓPIA FRENTE E VERSO DA INSCRIÇÃO NO PIS OU NO PASEP; OBS: Não será
aceito o NIT (Número de Identificação do Trabalhador)

.1 CÓPIA FRENTE E VERSO DO TÍTULO DE ELEITOR;

.1 CÓPIA FRENTE E VERSO DO COMPROVANTE DE VOTAÇÃO DA ÚLTIMA ELEIÇÃO -
1º e 2º TURNOS (ONDE TENHA HAVIDO);

.1 CÓPIA FRENTE E VERSO DO CERTIFICADO RESERVISTA (SE HOMEM)

.1 CÓPIA FRENTE E VERSO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU DE CASAMENTO.
OBS: SE DIVORCIADO, APRESENTAR CERTIDÃO DE AVERBAÇÃO DO MESMO.

.1 CÓPIA FRENTE E VERSO DO REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE MAIS O
PAGAMEMENTO DA ANUIDADE;

. 2 CÓPIAS FRENTE E VERSO DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (CONTAS DE LUZ,
ÁGUA, TELEFONE OU GÁS) EM NOME DO SERVIDOR;

.1 CÓPIA FRENTE E VERSO DO DIPLOMA DE ESCOLARIDADE CONFORME EXIGIDO
NO EDITAL; (Diplomas expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa
devem constar como revalidados no Brasil)

.1 CÓPIA FRENTE E VERSO DO COMPROVANTE DE CONTA CORRENTE E CONTA
SALÁRIO, EM UMA DAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS: BANCO DO BRASIL, BANCO O B,
BANRISUL, BRADESCO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAÚ, SANTANDER, SICREDI, BA N ES E ,
CECOOPES OU AGIPLAN;

.1 CÓPIA FRENTE E VERSO DO RG OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CPF DE CADA
UM DOS DEPENDENTES (pais, filhos, enteados, padrasto, madrasta ou qualquer parente que
tenha dependência econômica do servidor comprovada);

.1 FOTO 3X4

.DATA DO 1º EMPREGO

. DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS - Se possui acumulação lícita de Emprego
Público (total máximo de 60 horas semanais***), apresentar Declaração do Departamento de
Recursos Humanos da outra Instituição, constando carga horária semanal e horário
discriminado.

***Conforme OFÍCIO-CIRCULAR SEI nº 1/2019/CGCAR
ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME, será analisado, além da inexistência de
sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e as atividades

exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos, bem como será avaliado se o intervalo
entre as jornadas é suficiente para percorrer a distância que os separam, respeitando o
intervalo de repouso entre as jornadas.

ANEXO II
RELAÇÃO DOS EXAMES CLÍNICOS
1)Exames a serem realizados para todos os cargos, ambos os sexos e todas as

idades:
VALIDADE ATÉ 3 meses.
Hemograma Completo;
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