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II - O prazo de validade do processo seletivo será de 01 (um) ano, a contar da publicação do
resultado no Diário Oficial da União.

PAULO AFONSO BURMANN

EDITAL DE 14 DE ABRIL DE 2015
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE SELEÇÃO PÚBLICA No- 50

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Santa Maria, no exercício da Reitoria e no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, homologa o resultado final dos Processos Seletivos para Professor
Substituto, conforme especificado abaixo:

Edital de Abertura de Seleção Pública N. 026, de 06 de março de 2015, publicado no DOU de
10/03/2015.

Processo N. 23081.003441/2015-09
Colégio Técnico Industrial de Santa Maria
Área de conhecimento: Ciência da Computação/Sistemas de Computação/Redes de Compu-

tadores

Candidato(s) classificado(s) Nota Final Classificação
Tarcisio Ceolin Junior 9,45 1º lugar
Cristiano Flores dos Santos 7,05 2º lugar

Edital de Abertura de Seleção Pública N. 034, de 19 de março de 2015, publicado no DOU de
23/03/2015.

Processo N. 23081.003916/2015-59
Coordenadoria Acadêmica/Campus Cachoeira do Sul
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo/Projeto de Arquitetura e Urbanismo

Candidato(s) classificado(s) Nota Final Classificação
Luciane Vianna Herter 8,36 1º lugar
Denise Estivalete Cunha 7,21 2º lugar

II - O prazo de validade do processo seletivo será de 01 (um) ano, a contar da publicação do
resultado no Diário Oficial da União.

PAULO BAYARD DIAS GONÇALVES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2015 - UASG 153031

Nº Processo: 23089010367201418.
DISPENSA Nº 16/2015. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO-CPF Contratado:
34462899849. Contratado : PAULO MARCOS DA SILVEIRA FRANCINI-Objeto: Locação do imóvel
da Avenida Ana Costa, 178. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Valor
Total: R$358.800,00. Fonte: 112000000 - 2015NE800987. Data de Assinatura: 01/01/2015.

(SICON - 14/04/2015) 153031-15250-2015NE800749

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 153031

Número do Contrato: 49/2014.
Nº Processo: 23089015464201316.
PREGÃO SRP Nº 539/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO-CNPJ Con-
tratado: 18876112000176. Contratado : GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES -DE EDITAIS
LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação de prazo contratual por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 . Vigência: 13/03/2015 a 12/03/2016. Valor Total: R$3.000,00. Fonte: 112000000 -
2015NE800983. Data de Assinatura: 12/03/2015.

(SICON - 14/04/2015) 153031-15250-2015NE800749

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2015 - UASG 153031

Número do Contrato: 325/2013.
Nº Processo: 23089030076201365.
PREGÃO SRP Nº 237/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO-CNPJ Con-
tratado: 05408389000122. Contratado : ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI -Objeto: Retroativo
referente à Repactuação de Preços, conforme Convenção Coletiva SESVESP periodo de janeiro/2014 a
fev/2015 e Reequilíbrio Econômico-Financeiro conforme Lei 12740/12. Fundamento Legal: Lei 8666/93
. Valor Total: R$179.355,72. Fonte: 112000000 - 2015NE800199. Data de Assinatura: 13/03/2015.

(SICON - 14/04/2015) 153031-15250-2015NE800749

EDITAL Nº 117, DE 7 DE ABRIL DE 2015

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias e considerando o que dispõe a 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, publicada 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, publicada 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 CONCURSO PÚBLICO de provas
e títulos para 1 (uma) vaga(s) no Magistério de Ensino Superior, a ser(em) distribuída(s) no Campus
Baixada Santista, mediante as normas contidas neste Edital e suas posteriores alterações, não cabendo a
nenhum candidato alegar desconhecimento dos citados expedientes.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO
1.1. O presente CONCURSO PÚBLICO tem como objetivo o provimento de 1 (uma) vaga (s)

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

Área / Subárea Requisitos Total de Vagas
Existentes

Regime de Tra-
balho

Genética Graduação na área de Ciências Biológi-
cas ou Saúde. Título de Doutor na área
de Ciências, ou Ciências Biológicas ou

Ciências Médicas.

1 DE

1.2. Remuneração para o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais - Dedicação
Exclusiva (DE):

Vencimento Básico Retribuição por Ti-
tulação

Total Remuneração Auxílio Alimenta-
ção

Taxa de Inscrição

R$ 4.014,00 R$ 4.625,50 R$ 8.639,50 R$ 373,00 R$ 215,99

1.3. Atribuições gerais do cargo: docência de nível superior na área/subárea do CONCURSO
PÚBLICO e participação nas atividades de graduação, pesquisa, extensão da Universidade 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 requisitados conforme tabela constante no item 1.1, outorgado por Instituição
Brasileira e, na hipótese de título outorgado por instituição estrangeira, revalidado conforme legislação
vigente.

2.2. Somente serão reconhecidos os títulos emitidos por instituições reconhecidas pelo MEC.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições ocorrerão no período de 16 de abril a 15 de maio 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 BAIXADA SANTISTA - Unidade Central, Divisão de Recursos Humanos,

Rua Silva Jardim, 136, 1º andar, sala 111, Vila Matias, Santos/SP, CEP 11015-020, pessoalmente ou por
procurador legalmente constituído.

3.4. O candidato deverá preencher completamente o formulário 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

Baixada Santista;
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 formulário 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 serão 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 CONCURSO PÚBLICO aquele que apresentar com-
provante de pagamento 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 compro-
vadamente inverídicos ou ainda não atualizar seu endereço e telefone, através de solicitação protocolada
na Seção de Protocolo do Campus São Paulo - Capital, 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 qualquer
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
documentos 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 - ANEXO II), dirigido à Magnífica Reitora

da UNIFESP, especificando a vaga pretendida;
d) 10 (dez) cópias em meio digital (CD/DVD), gravadas de forma não violável, contendo os

seguintes documentos: Curriculum Vitae Lattes (plataforma Lattes do CNPq ou equivalente para es-
trangeiros); Memorial Descritivo e Circunstanciado de atividades de ensino, pesquisa e extensão, com a
indicação dos trabalhos publicados, das atividades realizadas que sejam relacionadas ao cargo do
concurso e demais dados que possam ser úteis à avaliação da banca examinadora.

e) 01 (uma) cópia impressa em papel, encadernada, dos documentos descritos na alínea aci-
ma;

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

g) 01 (uma) cópia autenticada do diploma de graduação e título de doutorado na(s) área(s)
constantes do quadro de requisitos deste edital, ou documento emitido e registrado por órgão competente
que atenda tais requisitos.

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 em
formato PDF. Os CDs/DVDs devem estar lacrados e identificados com etiqueta contendo o nome e a
assinatura do candidato, bem como a área/subárea objeto do concurso.

3.5. Em nenhuma hipótese será feita inscrição condicional ou extemporânea.
3.6. Não será permitida complementação documental fora do prazo fixado para inscrição.
3.7. A taxa de inscrição, uma vez paga não será restituída, em nenhuma hipótese.
3.8. Será aceita a entrega dos documentos por procuração.
3.8.1. O procurador deverá apresentar procuração simples, sem a necessidade de reconhe-

cimento de firma, devendo ser acompanhada de cópia de documento de identificação do candidato. O
procurador deverá trazer, além da cópia de seu documento de identificação, o original para validação.

3.9. O candidato, portador de necessidades especiais ou limitação física temporária, que ne-
cessitar de qualquer tipo de recurso ou condição especial para a realização das provas, deverá requerer
por ocasião da efetivação da inscrição (entrega da documentação), aduzindo as circunstâncias suscetíveis
de justificar seu pedido.

3.9.1. O candidato que necessitar desses equipamentos e não os requisitar no ato da inscrição
perderá o direito de solicitá-los em outro momento, podendo providenciá-los por sua conta.

3.9.2. O atendimento da solicitação dos recursos de condições especiais fica vinculado à análise
de viabilidade e de razoabilidade por parte da UNIFESP.
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