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5.3 O candidato selecionado será contratado por tempo deter-
minado, por um período de até 12 (doze) meses e poderá sofrer pror-
rogação de até 12 (doze) meses, conforme a legislação vigente.

5.4. O candidato que for professor do Magistério Superior e do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico das Instituições Federais de Ensino,
não poderá ser contratado nos termos da Lei n° 8.745/93.

5.5 É proibida a contratação, nos termos das Leis n.º 8.745/93 de
servidores da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou ser-
vidores de suas subsidiárias e controladas, com exceção dos ocupantes de
cargo técnico ou científico desde que comprovada a compatibilidade de
horário.

5.6 Os candidatos que já tenham sido contratados com funda-
mento na Lei 8745/93 inclusive na condição de Professor Substituto ou
Visitante não poderão ser novamente contratados com fundamento nesta
Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu
contrato anterior.

5.7 É proibida a contratação de servidor público federal que
esteja usufruindo de licença incentivada sem remuneração, com funda-
mento no art. 10, inciso II, da Medida Provisória 1.917/99 de 19/08/99.

5.8 No ato da contratação o candidato deverá apresentar os com-
provantes dos requisitos exigidos no presente edital e os documentos pre-
vistos para a contratação, encontrados no endereço eletrônico
http://www.segesp.ufsc.br/, link Concursos Públicos - Processos Seleti-
vos.

5.9 Os candidatos estrangeiros deverão comprovar no ato da
contratação o Visto Permanente, de acordo com a legislação vigente.

5.10 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será
de 12 (doze) meses, a contar da data da homologação do resultado no
Diário Oficial da União.

5.11 A publicação do resultado final do processo seletivo no
Diário Oficial da União valerá como documento comprobatório de clas-
sificação.

5.12 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

KARYN PACHECO NEVES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2015 - UASG 153164

Nº Processo: 23081015539201410.
TOMADA DE PREÇOS Nº 33/2014. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA -MARIA. CNPJ Contratado: 04670117000133.
Contratado : CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALBRUNLTDA
- EPP. Objeto: Construção da ampliação do Refeitório - RU - CESNORS
de Palmeira das Missões. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência:
06/04/2015 a 02/11/2015. Valor Total: R$358.289,68. Fonte: 112000000 -
2015NE800466. Data de Assinatura: 12/03/2015.

(SICON - 19/03/2015) 153164-15238-2015NE800051

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 153164

Número do Contrato: 83/2014.
Nº Processo: 8501/2013-18.
PREGÃO SRP Nº 434/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA -MARIA. CNPJ Contratado: 08639376000152. Contratado :
RICOHSM LOCACAO DE MAQUINAS -COPIADORAS, IMPRES-
SORAS E M. Objeto: Acrescimo de objeto-01 unidade item 02,no valor
de R$ 138,00 mensais e R$ 1.656,00 a-nuais. Fundamento Legal: Lei
8666 . Data de Assinatura: 27/02/2015.

(SICON - 19/03/2015) 153164-15238-2015NE800051

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 153164

Número do Contrato: 162/2014.
Nº Processo: 23081015206201491.
TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2014. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA -MARIA. CNPJ Contratado: 04670117000133.
Contratado : CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALBRUNLTDA
- EPP. Objeto: O prazo de execução do Contrato n¨ 162/2014 fica pror-
rogado pelo período de mais 30 (trinta) dias corridos, a contar de 20 de
março de 2015. Fundamento Legal: Lei n¨ 8.666/93. Data de Assinatura:
10/03/2015.

(SICON - 19/03/2015) 153164-15238-2015NE800051

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 153164

Número do Contrato: 260/2014.
Nº Processo: 18442/2014-69.
PREGÃO SISPP Nº 403/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE SANTA -MARIA. CNPJ Contratado: 00331788002758. Con-
tratado : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -Objeto: Subtração do item 26
no valor de R$ 20.033,00. Fundamento Legal: Lei 8666 . Data de As-
sinatura: 04/03/2015.

(SICON - 19/03/2015) 153164-15238-2015NE800051

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 20/2015

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
23081019154201421. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para
fornecimento de materiais, instalação de materiais e serviços para ins-
talações elétricas em baixa e média tensão em diversos setores da UFSM
no Campus Santa Maria.

JAYME WORST
Coordenador das Licitações

(SIDEC - 19/03/2015) 153164-15238-2015NE800051

tratado : QUALITECNICA EMPRESA NACIONAL DE -SERVI-
COS LTDA. Objeto: Prorrogar o contrato pelo período de 03 meses.
Fundamento Legal: ÷ 4º, do artigo 57 da Lei 8666/93. Vigência:
24/02/2015 a 23/05/2015. Valor Total: R$191.456,43. Fonte:
112000000 - 2015NE800096. Data de Assinatura: 23/02/2015.

(SICON - 19/03/2015) 153031-15250-2015NE800214

EDITAL No- 81, DE 12 DE MARÇO DE 2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Reitora da Universidade Federal de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias e considerando o que dispõe a
Lei n.º 8.745, de 09/12/1993, publicada no DOU de 10/12/1993, e
suas alterações, Lei nº 12.772, de 28/12/2012, publicada no DOU de
31/12/2012, com alterações da Lei nº 12.863, de 24/09/2013, pu-
blicada no DOU de 25/09/2013, respeitando ainda o que dispõe o
Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009,
a Portaria nº 243 do Ministério da Educação, de 04/03/2011, pu-
blicada no DOU de 04/03/2011 a Portaria nº 450, do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão, de 06/11/2002, publicada em
07/11/2002, bem como a Resolução nº 98 do Conselho Universitário,
de 27/03/2014, disponível no site da UNIFESP, torna público que
estarão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIM-
PLIFICADO de provas e títulos para 1 (uma) vaga(s) no Magistério
de Ensino Superior, a ser(em) distribuída(s) no Campus São Paulo,
mediante as normas contidas neste Edital e suas posteriores alte-
rações, não cabendo a nenhum candidato alegar desconhecimento dos
citados expedientes.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2015 - UASG 153031

Número do Contrato: 32/2013.
Nº Processo: 23089001531201153.
PREGÃO SISPP Nº 219/2012. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE SAO PAULO-CNPJ Contratado: 13950339000109. Con-
tratado : ACQUA LIFE COMERCIAL EIRELI - EPP-Objeto: Pror-
rogação do contrato por 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93 .
Vigência: 05/03/2015 a 04/03/2016. Valor Total: R$59.799,00. Fonte:
112000000 - 2014NE801525. Data de Assinatura: 05/03/2015.

(SICON - 19/03/2015) 153031-15250-2015NE800214

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2015 - UASG 153031

Número do Contrato: 21/2010.
Nº Processo: 23089004050200985.
PREGÃO SISPP Nº 461/2009. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE SAO PAULO-CNPJ Contratado: 04437161000106. Con-

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1.1. O presente PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO tem como objetivo o provimento de 1 (uma) vaga(s) na Classe de Professor

Adjunto A Substituto, Nível I, no(s) regime(s) de trabalho e na(s) área(s) de conhecimento constante(s) abaixo:

Área/Subárea Requisitos Total de
Va g a s

Existentes

Regime de Trabalho Prazo do Contrato

Multidisciplinar / Interdisciplinar -
Engenharia / Tecnologia / Gestão

Graduação na área de Ciências Biológicas ou Engenha-
ria Biomédica ou Ciências da Informação. Título de

Doutor na área de Ciências Biológicas ou Engenharia
Biomédica.

1 20hs O contrato terá vigência até o
dia 14/09/2015, ou até o re-
torno do titular da vaga se

este ocorrer antes.

1.2. Remuneração para o regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais:

Ve n c i m e n t o
Básico

Retribuição por Titulação To t a l
Remuneração

Auxílio
Alimentação

Taxa de
Inscrição

R$ 2.018,77 R$ 964,82 R$ 2.983,59 R$ 186,50 R$ 74,59

1.3. Atribuições gerais do cargo: docência de nível superior
na área/subárea do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO e par-
ticipação nas atividades de graduação, pesquisa, extensão da Uni-
versidade Federal de São Paulo.

2. TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA/REQUISITOS
2.1. A(s) vaga(s) a que se refere o presente Edital será(ão)

acessível(is) somente aos candidatos detentores dos títulos requisi-
tados conforme tabela constante no item 1.1, outorgado por Ins-
tituição Brasileira e, na hipótese de título outorgado por instituição
estrangeira, revalidado conforme legislação vigente.

2.2. Somente serão reconhecidos os títulos emitidos por ins-
tituições reconhecidas pelo MEC.

3. DA INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições ocorrerão no período de 23 de março a 06

de abril de 2015, exceto sábados, domingos e feriados, para entrega
da documentação exigida.

3.2. Horário das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.
3.3. Local: Campus SÃO PAULO, na Coordenadoria de Ges-

tão de Vagas e Concursos, Rua Botucatu, 740 - 3º andar, Vila Cle-
mentino, São Paulo/SP, CEP 04023-900, pessoalmente ou por pro-
curador legalmente constituído.

3.4. O candidato deverá preencher completamente o for-
mulário eletrônico após ciência e anuência do inteiro teor do presente
Edital (endereço eletrônico www.unifesp.br), seguindo os passos:

a) acessar www.unifesp.br;
b) acessar o ícone "Concurso Público", à direita da tela;
c) fechar a tela "últimas informações", após leitura;
d) acessar na coluna "Inscrições para Docentes" o campus de

interesse - no caso Campus São Paulo;
e) Selecionar a área de interesse para inscrição;
f) ler o Edital na íntegra e após leitura clicar em "ciente do

edital";
g) Ao acessar Formulário de Inscrição, verificar a área de

interesse em caixa de texto amarela no canto superior direito da
tela;

h) Se a área de interesse estiver correta, preencher o for-
mulário de inscrição e clicar em "concluir" ao final do formulário;

i) Conferir a área de interesse para a inscrição e, se correta,
imprimir e efetuar o pagamento do boleto bancário, em qualquer
agência bancária;

3.4.1. As informações prestadas no formulário eletrônico se-
rão de inteira responsabilidade do candidato, bem como mantê-las
atualizadas junto à Coordenadoria de Gestão de Vagas e Concursos. À
UNIFESP fica reservado o direito de excluir do PROCESSO SE-

LETIVO SIMPLIFICADO aquele que apresentar comprovante de pa-
gamento de taxa de inscrição em área diversa daquela informada pelo
mesmo no ANEXO II deste edital, não preencher o formulário de
forma completa, correta, ou fornecer dados comprovadamente in-
verídicos ou ainda não atualizar seu endereço e telefone, através de
solicitação protocolada na Seção de Protocolo do Campus São Paulo,
Rua Botucatu, 740, Vila Clementino, São Paulo/SP, no horário das
9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.

3.4.2. O candidato deverá imprimir o boleto bancário relativo
à taxa de inscrição, integrante do formulário eletrônico e efetuar o
recolhimento, no valor correspondente à área de inscrição, em qual-
quer estabelecimento da rede bancária.

3.4.3. Após cumprir as etapas da Internet, o candidato deverá
comparecer no período, horário e local indicados nos itens 3.1, 3.2 e
3.3, para efetivar a inscrição, devendo apresentar os seguintes do-
cumentos na ocasião:

a) Boleto e comprovante originais de pagamento da Taxa de
Inscrição;

b) 01 (uma) cópia do documento oficial de identificação,
válido no território nacional, com foto, acompanhado do original para
validação;

c) 02 (duas) vias do formulário próprio (Declaração - ANE-
XO II), dirigido à Magnífica Reitora da UNIFESP, especificando a
vaga pretendida;

d) 06 (seis) cópias em meio digital (CD/DVD), gravadas de
forma não violável, contendo os seguintes documentos: Currículo
Lattes (plataforma Lattes do CNPq ou equivalente para estrangeiros);
Memorial Descritivo e Circunstanciado de atividades de ensino, pes-
quisa e extensão, com a indicação dos trabalhos publicados, das
atividades realizadas que sejam relacionadas ao cargo do PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO e demais dados que possam ser úteis à
avaliação da banca examinadora;

e) 01 (uma) cópia impressa em papel, encadernada, dos do-
cumentos descritos na alínea acima;

f) 01 (uma) cópia em meio digital (CD/DVD), gravada de
forma não violável, contendo a documentação comprobatória do me-
morial.

g) 01 (uma) cópia autenticada de documento que comprove
os requisitos constantes da tabela do item 1.1, registrado, reconhecido
e/ou credenciado pelos órgãos competentes, conforme item 9.10 deste
Edital.

3.4.4. Os CDs/DVDs de que tratam as alíneas d e f do
subitem 3.4.3. devem ser gravados de forma que seu conteúdo não
possa ser posteriormente alterado. Os arquivos devem ser gravados
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