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

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019121800125

125

Nº 244, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019ISSN 1677-7069Seção 3

3- BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
Endereço: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
Preencher o formulário observando os seguintes códigos:
Código da Unidade Gestora: 153036 Gestão 15243
Recolhimento:
Código 288837
Número de referência 16888315000157013
Valor da inscrição: R$ R$75,00 (Setenta e cinco reais) - Exigência graduação, especialização e/ou residência.
Valor da inscrição: R$200,00 (Duzentos reais) - Exigência Doutorado.
Após o preenchimento clicar em EMITIR GRU SIMPLES.
Imprimir.
Pagar este boleto em agências do Banco do Brasil.
A taxa de inscrição uma vez paga não será restituída.
4- DAS INSCRIÇÕES:
4.1 A inscrição poderá ser efetuada pessoalmente, por procuração ou pelo correio, via sedex, dentro do período de inscrição. Na inscrição via Correios o envelope deverá ser

identificado com o número do Edital e a área para qual o candidato concorrerá à vaga.
4.2 As inscrições deverão ser enviadas para o Campi para o qual a vaga será destinada. O endereço para as inscrições, bem como os procedimentos para sua realização estão

disponíveis no Edital de Condições Gerais, publicado no Diário Oficial da União de 05 de fevereiro de 2018 e no site da UFVJM na Seção de "Concursos".
4.3 Período de Inscrições: 06 de janeiro de 2020 a 06 de fevereiro de 2020.
4.4. As inscrições serão prorrogadas por igual período, conforme o item 4.3 deste edital, para as
áreas para as quais não houver candidatos inscritos.
5- DA RESERVA DE VAGAS AOS NEGROS OU PARDOS
5.1. Os candidatos negros amparados pela Lei nº 12.990/2014, nos termos do presente edital, têm assegurado o direito de se inscrever neste concurso, em igualdade de

condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima
exigida para todos os demais candidatos.

5.2 Das vagas ofertadas neste edital e das que surgirem durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma da Lei nº 12.990//2014.
5.3 De acordo com a legislação vigente haverá reserva de (01) uma vaga destinada aos candidatos negros.
5.4 As vagas reservadas serão destinadas à(s) área(s) do concurso em que houver candidato(s) negro(s) inscrito(s).
5.5 Os candidatos que se inscreverem às vagas reservadas disputarão concomitantemente a essas e às vagas destinadas à ampla concorrência.
5.6 Os candidatos concorrentes às vagas reservadas, se aprovados, figurarão em lista específica para candidatos negros de acordo com o Anexo II do Decreto nº 9.739, de

28 de março de 2019, poderão figurar também na lista geral da ampla concorrência.
5.7. Quando o número de candidatos negros for superior ao número de vagas reservadas, será selecionado aquele que obtiver as maiores notas, independentemente da área

para qual tenha prestado o concurso.
5.8 Em caso de empate, será observado o que consta no Art. 137, da Resolução 17/CONSU de 2017, que estabelece as normas e os procedimentos gerais destinados à

realização de concurso público de provas e títulos para o ingresso na carreira e cargos do magistério federal superior na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.
5.9 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará aos critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número

de vagas reservadas a candidatos negros, conforme disposto no Anexo IV.
5.10 As vagas reservadas para pessoas negras serão revertidas aos candidatos da ampla concorrência, observada a ordem classificatória, se ocorrer alguma das seguintes

situações: não houver inscrição de candidato negro; não houver candidato negro classificado; nenhum dos candidatos negros, após a nomeação, preencher os requisitos de investidura
no cargo.

5.11 O candidato autodeclarado negro aprovado no concurso, deverá comparecer ao procedimento de heteroidentificação conforme estabelecido na Portaria Normativa N° 4
de 06 de abril de 2018.

5.12 O candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação será eliminado do Concurso Público.
5.13 Os demais procedimentos referentes ao processo de heteroidentificação serão publicados no Diário Oficial da União e na página da UFVJM na seção "concursos" por meio

de edital próprio antes da homologação do concurso público.
6- DAS VAGAS RESERVADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
6.1 As pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo art. 37, VIII, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 5º, § 2º da

Lei nº8.112/1990, e pelo art. 37 do Decreto nº 3.298/1999, têm assegurado o direito de se inscrever neste concurso, em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se
refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, desde
que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições do cargo a ser provido.

6.2 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias descritas no art. 4º do Decreto Nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo
Decreto Nº. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visuais passíveis de correção, salvo os casos de pessoas com
visão monocular, conforme o disposto na Súmula Nº 45, de 14/9/09, da Advocacia-Geral da União.

6.3 Das vagas ofertadas neste edital e das que surgirem durante o prazo de validade do concurso, 5% serão providas na forma do § 2º, do artigo 5º, da Lei nº 8.112/1990
e do Decreto nº 3.298/1999.

6.4 De acordo com a legislação vigente não haverá reserva de vaga imediata destinada aos candidatos com deficiência.
6.5 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará aos critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número

de vagas reservadas a candidatos com deficiência, conforme disposto no Anexo IV.
7- DOS PROGRAMAS DAS PROVAS
7.1 A data, horário e Local das provas serão divulgados posteriormente no site da UFVJM bem como a Banca examinadora do certame.
7.2 As Instruções Específicas com o conteúdo programático das provas, acompanhado das sugestões bibliográficas estarão disponíveis no site da UFVJM, juntamente com o

Edital de Abertura de Concurso e o Edital de Condições Gerais.
7.3 As etapas de realização das provas estão disponíveis no Edital de Condições Gerais, publicado no Diário Oficial da União de 05 de fevereiro de 2018 e na página da UFVJM,

na seção "concursos".
7.4 A inscrição no concurso implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas no presente edital, nas instruções específicas que o acompanham e na

Resolução nº 17/ CONSU, de 14/12/2017, não podendo nenhum candidato alegar desconhecimento dessas condições.
7.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos e comunicados referentes ao concurso público no site da UFVJM.
8- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Na ocorrência de vacância de cargo ou a destinação de novas vagas para a UFVJM, dentro do prazo de validade deste concurso, estas serão preenchidas de acordo com a

classificação dos candidatos, que serão lotados em quaisquer das unidades integrantes da estrutura organizacional desta Instituição à época da nomeação, de acordo com o interesse e
a conveniência desta Universidade.

JANIR ALVES SOARES

AV I S O
REGISTRO DE DIPLOMAS

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, CNPJ nº
16.888.315/0001-57, para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de
outubro de 2018, informa que foram registrados 214 (duzentos e quatorze) diplomas no
período de 18/11/2019 a 17/12/2019, nos seguintes livros de registro e sequências
numéricas: Livro 38 registros 9365 a 9400; Livro 39 registros 9401 a 9578.

A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias,
no endereço
https://dados.ufvjm.edu.br/dataset/relacao_de_alunos_diplomados_graduacao

Diamantina-MG, 17 de dezembro de 2019.
JANIR ALVES SOARES

Reitor

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Espécie: Termo de Reconhecimento de Dívida em favor da empresa LOCADORA DE
VEÍCULOS DIAMANTINA LTDA-ME, CNPJ: 03.002.299/0001-01, referente à prestação de
serviços de fretamento de ônibus para conduzir os acadêmicos do curso de Fisioterapia,
fazendo o trajeto Diamantina/MG a Santa Rita do Passo Quatro/SP, em conformidade com
os documentos constantes dos autos do processo nº 23086.004197/2019-77. Valor do
débito: R$ 9.800,00. Data de Assinatura: 16/12/2019.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
EDITAL Nº 51, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

A Diretora de Gestão de Pessoas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), consoante Decreto nº 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no Diário Oficial da
União (DOU) de 19 de maio de 2011, Portaria Interministerial nº 253, de 26/07/2011, publicada
no DOU de 27 subsequente, c/c Portaria MEC nº 1.034, de 27/07/2011, publicada no DOU de
28 subsequente, faz saber que, estarão abertas as inscrições no período de 20/12/2019 a
13/01/2020, para o preenchimento de 3 (três) vaga(s), na Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Câmpus Apucarana, localizada na Rua Marcílio Dias, 635, Jardim Paraíso, Apucarana -
PR, para a carreira de Professor do Magistério Federal, nas área(s)/ subárea(s) de
Astronomia/Física, Engenharias IV e Matemática/Probabilidade e Estatística, nos termos do
Edital Nº 003/2019-PS-AP e no Edital de Condições Gerais, disponível em

https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.
php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1262866&id_orgao_publicacao=0, cuja
íntegra se encontra no endereço eletrônico http://portal.utfpr.edu.br/editais/concursos .
(Processo SEI nº 23064.055375/2019-86)

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A inscrição deverá ser realizada por meio eletrônico, no portal da UTFPR,

disponível em http://portal.utfpr.edu.br/editais/concursos, ou presencialmente no câmpus
para o qual a vaga se destina.

1.2 A taxa de inscrição será de R$ 107,00 (cento e sete reais).
1.3 O período de contratação será de 06 (seis) meses, sendo admitida sua

prorrogação, no interesse da Administração e nas hipóteses legais vigentes, desde que o prazo
do contrato não exceda 02 (dois) anos, conforme dispõe a Lei 8.745/1993.

1.4 A remuneração será composta pelo Vencimento Básico do cargo (R$ 3.130,85),
para o regime de 40 horas semanais, acrescido de Retribuição por Titulação (RT), de acordo
com a titulação apresentada, sendo R$ 1.174,07 para mestrado e R$ 2.700,36 para
doutorado.

SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA

CAMPUS CAMPO MOURÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2019 - UASG 153251

Processo: 23064052465201915.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário.

RDC ELETRÔNICO Nº 2/2019. Contratante: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA
FEDERAL -DO PARANA. CNPJ Contratado: 08648480000103. Contratado : CONSTRUTORA
CASALI LTDA -.Objeto: Obra de infraestrutura para execução do estacionamento secundário.
Fundamento Legal: Lei 12.462/2011 e Lei 8.666 de 1993. Vigência: 06/01/2020 a
05/04/2020. Valor Total: R$370.918,88. Fonte: 8100000000 - 2019NE800676. Data de
Assinatura: 16/12/2019.

(SICON - 17/12/2019) 153251-15246-2019NE800059

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 153251

Número do Contrato: 4/2015.
Nº Processo: 23064007265201584.
PREGÃO SISPP Nº 19/2015. Contratante: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL -DO PARANA.
CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL-.Objeto:
Alteração da cláusula terceira - Vigência. Fundamento Legal: Lei 8.666 de 1993 . Vigência:
31/12/2019 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 17/12/2019.

(SICON - 17/12/2019) 153251-15246-2019NE800059
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