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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018

O pregoeiro torna público o resultado do Pregão Eletrônico 110/2018 - SRP -
eventual aquisição de material permanente para montagem do laboratorio de controle de
qualidade da água. 01) ATA SRP 103/2019 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA -
Valor: R$ 1.274,95; 02) ATA SRP 104/2019 - J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES EIRELI -

Valor: R$ 12.800,00; 03) ATA SRP 105/2019 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI - Valor: R$ 1.600,00; 04) ATA SRP 106/2019 - ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
- Valor:R$ 620,19; 05) ATA SRP 107/2019RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS
ANALITICOS EIRELI - Valor: R$ 2.946,20; 06) ATA SRP 108/2019 - XIX LABOR COMERCIAL E
SERVIÇOS EIRELI - Valor: R$ 5.060,00; 07) ATA SRP 109/2019 - GATE COMERCIAL DE
EQUIPAMENTOS DIDATICOS E INFORMATICA - Valor:R$ 2.819,00

MARIA JOCENILDA MARINHO DA CONCEIÇÃO
Assist. Adm.

(SIDEC - 30/05/2019)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2018 - SRP

O pregoeiro torna público o resultado do Pregão Eletrônico 120/2018 - SRP -
material de consumo(medicamentos antimicrobianos).01) ATA SRP 110/2019 - HALEX ISTAR
INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Valor: R$ 35.300,00;02) ATA SRP 111/2019 - AUROBINDO
PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - Valor - R$ 116.350,00;03) ATA SRP 112/2019 -
EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Valor:R$ 89.40 0,00; 04) ATA SRP 113/2019 -

UNI HOSPITALAR LTDA - - Valor: R$ 4.345,00;05) ATA SRP 114/2019 -CM HOSPITALAR S.A
- Valor: R$ 54.867,00; 06) ATA SRP 115/2019 - OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA
EXPORTADORA E DISTR.LTDA - Valor: R$ 12.972,00;07) ATA SRP 116/2019 - CRISTALIA
PRODTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - Valor: R$ 3.477,00;08) ATA SRP 117/2019 -
UNITED MEDICAL LTDA - Valor: R$ 304.530,00.

MARIA JOCENILDA MARINHO DA CONCEIÇÃO
Assist. Adm.

(SIDEC - 30/05/2019)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2018

O pregoeiro torna público o resultado do Pregão Eletrônico Nº 132/2018 - SRP -
material de consumo(material para procedimentos em Cirurgia de Alta Frequência - CAF - uso
na Ginecologia). 01) ATA SRP 118/2019 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
- Valor: R$ 22.787,00; 02) ATA SRP 119/2019 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS- Valor:55.050,0003) ATA SRP 120/2019 - EVEREST SOLUCO ES
INTEGRADAS EIRELI - Valor: R$ 71.091,00;04) ATA SRP 121/2019 - - LOKTAL MEDICAL
ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Valor: R$ 5.100,00.

MARIA JOCENILDA MARINHO DA CONCEIÇÃO
Assist. Adm.

(SIDEC - 30/05/2019)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 154040

Número do Contrato: 60/2017. Nº Processo: 23106032983201717.
INEXIGIBILIDADE Nº 32983/2017. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA-
.CNPJ Contratado: 11084999000110. Contratado : JEOL BRASIL INSTRUMENTOS -
CIENTIFICOS LTDA.. Objeto: Prorrogação do Contrato N.060/2017 por mais doze meses,
com reajuste pelo IPCA de 3,8903%. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da Lei
8.666/1993. Vigência: 31/05/2019 a 31/05/2020. Valor Total: R$64.005,17. Fonte:
8100000000 - 2019NE801352. Data de Assinatura: 16/05/2019.

(SICON - 30/05/2019) 154040-15257-2019NE800642

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 154040

Número do Contrato: 624/2018. Nº Processo: 23106157902201791.
PREGÃO SISPP Nº 306/2018. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA-.CNPJ
Contratado: 20830895000107. Contratado : WM PAISAGISMO, URBANISMO E -COMERCIO
EIRELI ME. Objeto: Acréscimo contratual. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência:
28/05/2019 a 27/07/2019. Valor Total: R$1.225.000,00. Fonte: 8100000000 -
2018NE802541. Data de Assinatura: 28/05/2019.

(SICON - 30/05/2019) 154040-15257-2019NE800642

EDITAL Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2019

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB), nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e suas alterações, da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e
alterações, do Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, e suas alterações, e do Decreto
nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, e suas alterações, torna pública a realização de
concurso público para provimento vagas e formação de cadastro nos cargos de nível
superior e de nível intermediário da Fundação Universidade de Brasília (UNB), mediante as
condições estabelecidas neste edital.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este edital.
1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as

seguintes fases, de caráter eliminatório e classificatório:
a) provas objetivas para todos os cargos;
b) prova discursiva, para os cargos de nível superior, exceto para o cargo 5:

Músico;
c) prova de desempenho teórico-prático para o cargo 5: Músico, para o cargo

8: Técnico de Laboratório/Área: Biologia, para o cargo 9: Técnico de Laboratório/Área:
Química, para o cargo 10: Técnico em Radiologia.

1.3.Todas as fases do concurso, bem como a avaliação biopsicossocial dos
candidatos que desejam concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o
procedimento de heteroidentificação da condição declarada para concorrer às vagas
reservadas aos candidatos negros, serão realizadas no Distrito Federal.

1.3.1.Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na
localidade de realização das provas, estas poderão ser realizadas em outras localidades.

1.4.As nomeações ocorrerão de acordo com o quantitativo de vagas disponíveis
neste edital e daquelas que surgirem durante o prazo de validade do concurso.

1.5 A aprovação no presente concurso público não gera o direito à nomeação
aos candidatos aprovados que se classificarem além do número de vagas estipuladas neste
edital, ficando reservado à Universidade de Brasília o direito de aproveitamento desses
candidatos conforme critérios de necessidade e conveniência da Administração Pública.

2 DOS CARGOS
2.1 NÍVEL SUPERIOR
CARGO 1: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível

superior na área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: desenvolver e implantar sistemas
informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade do sistema, especificando sua
arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas,
codificando aplicativos; administrar ambientes informatizados; prestar suporte técnico ao
usuário e o treinamento, elaborar documentação técnica; estabelecer padrões, coordenar
projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisar tecnologias em
informática; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 2: BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível

superior em Biblioteconomia ou Ciência da Informação, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: disponibilizar informação em qualquer
suporte; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de
informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação; tratar tecnicamente e
desenvolver recursos informacionais; disseminar informação com o objetivo de facilitar o
acesso e geração do conhecimento; desenvolver estudos e pesquisas; realizar difusão
cultural; desenvolver ações educativas; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

CARGO 3: FÍSICO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior

em Física, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC .
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar pesquisas científicas e

tecnológicas; aplicar princípios, conceitos e métodos da física em atividades específicas;
aplicar técnicas de radiação ionizante e não ionizante; operar reatores nucleares e
equipamentos emissores de radiação; desenvolver fontes alternativas de energia; projetar
sistemas eletrônicos, ópticos, de telecomunicações e outros sistemas físicos; realizar
medidas de grandezas físicas, desenvolver programas e rotinas computacionais e elaborar
documentação técnica e científica; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

CARGO 4: MÉDICO/ÁREA: PSIQUIATRIA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível

superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC,
e registro no órgão de classe.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Efetuar exames médicos, emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer
cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a
especialidade; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 5: MÚSICO
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível

superior em Música, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: arranjar obras musicais, reger e dirigir

grupos vocais, instrumentais ou eventos musicais; estudar, pesquisar e ensinar música;
editorar partituras, elaborar textos e prestar consultoria na área musical; assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 6: PSICÓLOGO/ÁREA: CLÍNICO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível

superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC,
e registro no órgão de classe.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: estudar, pesquisar e avaliar o
desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e
instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar
e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e
questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura;
investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os
conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes
e atividades da área e afins; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 7: PSICÓLOGO/ÁREA: ESCOLAR
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível

superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC,
e registro no órgão de classe.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: estudar, pesquisar e avaliar o
desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e
instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar
e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e
questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura;
investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os
conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes
e atividades da área e afins; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

2.2 NÍVEL INTERMEDIÁRIO
CARGO 8: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: BIOLOGIA
REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de

nível médio profissionalizante em Biotecnologia ou certificado de conclusão curso de nível
médio, acrescido de certificado de conclusão de curso específico na área de Biotecnologia,
expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar trabalhos técnicos de
laboratório relacionado com a área de especialidade, realizando ou orientando coleta,
análise e registros de materiais e substâncias por meio de métodos específicos; assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 9: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: QUÍMICA
REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de

nível médio profissionalizante em Química ou certificado de conclusão curso de nível
médio, acrescido de curso técnico em Química, expedidos por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar trabalhos técnicos de
laboratório relacionado com a área de especialidade, realizando ou orientando coleta,
análise e registros de materiais e substâncias por meio de métodos específicos; assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 10: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de

nível médio profissionalizante em Radiologia ou certificado de conclusão curso de nível
médio, acrescido de curso técnico em Radiologia, expedidos por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: preparar materiais e equipamentos para
exames e radioterapia; operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e
gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia; preparar pacientes e
realizar exames e radioterapia; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame;
realizar as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança e
código de conduta; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

2.3 DA REMUNERAÇÃO, DA JORNADA DE TRABALHO E DA LOTAÇÃO
2.3.1.A remuneração será composta do vencimento básico, correspondente ao

valor estabelecido para o padrão de vencimento dos níveis de classificação e de
capacitação ocupados pelo servidor, acrescidos dos incentivos previstos na Lei nº
11.091/2005, e suas alterações, e das demais vantagens pecuniárias estabelecidas em lei,
conforme o quadro a seguir.
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