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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS/DGP

EXTRATO DO EDITAL N° 9, DE 9 DE JANEIRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO

CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
RESULTADO PROVISÓRIO

A Fundação Universidade de Brasília/FUB torna público, em
conformidade com a Base Legal e homologação pela Unidade Aca-
dêmica, o Resultado Provisório do Concurso Público de Provas e
Títulos para o cargo de Professor de Magistério Superior com as
características a seguir:

Classe A, Denominação Adjunto "A", Nível 1 / Portaria
Autorizativa e data de publicação no DOU: 22 de 02/05/2007 / Edital
de Abertura e data de publicação no DOU: 200, de 18/10/2013 /
Departamento: Faculdade de Direito / Área: Direito Ambiental, Ad-
ministrativo e Urbanístico / Vaga: 1 (uma).

1. Relação dos candidatos que realizaram as provas de ca-
ráter eliminatório e não atenderam a condição estabelecida no subitem
n. 17.9 do Edital de Condições Gerais, por número de inscrição; nota
da prova didática; nota da prova oral: 10022966; 5,67; 5,67.

2. Relação dos candidatos que realizaram as provas de ca-
ráter eliminatório e atenderam a condição estabelecida no subitem n.
17.9 do Edital de Condições Gerais, por número de inscrição; nota da
prova didática; nota da prova oral; nota da prova de títulos e nota
final do concurso: 10022945; 7,83; 8,50; 8,90; 16,72 / 10023317;
9,00; 9,00; 8,90; 17,67.

3. Em conformidade com o subitem n. 17.9 do Edital de
Condições Gerais, informamos que os candidatos que não atingiram
nota igual ou superior a 7 (sete) nas provas de caráter eliminatório,
não considerando os pesos das respectivas provas, não tiveram a
prova de títulos corrigida.

4. Os candidatos poderão obter o seu desempenho no Con-
curso Público por meio do endereço eletrônico
http://www.dgp.unb.br/concursos, mediante a utilização da senha for-
necida pelo CESPE durante o processo de inscrição.

5. O material correspondente ao desempenho do candidato
ficará disponível por até 15 dias. Após esse período, o referido ma-
terial será excluído do endereço eletrônico, podendo, ainda, após esse
período, serem obtidas cópias, com ônus, mediante solicitação pro-
tocolizada no Protocolo do Arquivo Central, localizado no Prédio da
Reitoria, térreo, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte,
Brasília, DF.

6. A interposição de recurso deverá obedecer ao disposto em
seção própria contida no Edital de Condições Gerais, utilizando-se do
Formulário de Recurso disponível no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. d g p . u n b . b r / c o n c u r s o s .

7. A Comissão Examinadora efetuará a correção da prova de
títulos do candidato que, após análise do recurso, tiver a sua condição
de eliminado alterada para aprovado.

NARA CRISTINA FERREIRA MENDES
Decana

Substituta

EXTRATO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO
No- 14, DE 12 DE JANEIRO DE 2015

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO
CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB tor-
na público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura de inscrição, destinado a selecionar candidatos por meio de
concurso público para o cargo de Professor do Magistério Superior
nas condições e características a seguir:

Classe: A/ Denominação: Adjunto "A"/ Nível: 1/ Regime de
Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) / Lotação: Departamento de
Serviço Social - (SER) / Vaga: 1(uma) / Período de Inscrição:
19/01/2015 a 06/03/2015/ Base Legal: Portaria Interministerial n. 182,
de 20/05/2013, publicada no DOU de 21/05/2013, dos Ministérios de
Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria
Interministerial n. 405, de 30/08/2012, publicada no DOU de
31/08/2012, dos Ministérios de Estado da Educação e do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, e em conformidade com a Lei n.
8.112/1990, com o Decreto 7.485/2011, com o Decreto n. 6.944/2009,
e com a Lei n. 12.772/2012, alterada pela Lei n. 12.863/2013 / Área:
Serviço Social / Requisito Básico: Graduação em Serviço Social e
Doutorado em Serviço Social ou em áreas afins.

Classe: A/ Denominação: Assistente "A"/ Nível: 1/ Regime
de Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) / Lotação: Departamento de
Serviço Social -(SER) / Vaga: Havendo disponibilidade será alocada
1(uma) vaga para o Cadastro de Reserva / Período de Inscrição:
19/01/2015 a 06/03/2015/ Base Legal: Portaria Interministerial n. 182,
de 20/05/2013, publicada no DOU de 21/05/2013, dos Ministérios de
Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria
Interministerial n. 405, de 30/08/2012, publicada no DOU de
31/08/2012, dos Ministérios de Estado da Educação e do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, e em conformidade com a Lei n.
8.112/1990, com o Decreto 7.485/2011, com o Decreto n. 6.944/2009,
e com a Lei n. 12.772/2012, alterada pela Lei n. 12.863/2013/ Área:
Serviço Social / Requisito Básico: Graduação em Serviço Social e
Mestrado em Serviço Social ou em áreas afins.

CONDIÇÕES GERAIS:
1. O concurso público visa a selecionar candidatos para o

cargo de Professor do Magistério Superior no nível inicial da carreira,
para desenvolver atividades de Docência de nível superior na área do
concurso e participação nas atividades de pesquisa, extensão e ad-
ministração da Universidade de Brasília.

2. A solicitação de inscrição será exclusivamente via in-
ternet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/do-
centesunb.

3. A Remuneração e a Taxa de Inscrição para a Classe e
Regime de Trabalho estão em conformidade com os subitens a se-
guir:

3.1. Denominação: Adjunto "A" / Dedicação Exclusiva (DE)
/ Remuneração: R$ 8.344,64/ Taxa de Inscrição: R$ 208,61.

4. O prazo de validade do concurso será de 1 (um) ano a
partir da data de publicação do edital de homologação do resultado
final do concurso, podendo ser prorrogado por igual período.

5. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição, contendo datas e local, encontra-se disponível no en-
dereço eletrônico http://www.dgp.unb.br/concursos, onde o candidato
deverá acompanhar todas as fases do concurso público docente.

6. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Con-
dições Gerais, publicado no DOU n. 22, de 31 de janeiro de 2014,
Seção 3, páginas 32 a 35, que o candidato, ao se inscrever para o
concurso, declara ter conhecimento.

NARA CRISTINA FERREIRA MENDES
Decana

Substituta

Assim, e por não existir empresa classificada na Concorrência
01/2014, esta foi considerada FRACASSADA. Os autos estão com
vista franqueada aos interessados.

FABIO NEVES MARGARIDO
Presidente da Comissão Especial de Licitação

(SIDEC - 12/01/2015) 154503-26352-2014NE800058

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ACRE

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 40, DE 7 DE JANEIRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O

CARGO DE PROFESSOR TITULAR-LIVRE DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR

ADENDO Nº 02
A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) torna

público o Adendo nº 02 ao Edital nº 040/2014, que regulamenta o
concurso público de provas e títulos para o cargo efetivo de professor
Titular-livre do Magistério Superior, para prorrogar o período de
inscrições, bem como alterar o cronograma de execução do certame,
cujos itens passarão a seguinte redação:

(...)
5DA INSCRIÇÃO
5.1A inscrição no concurso público será realizada exclu-

sivamente pela internet, no endereço eletrônico <www.ufac.br>, con-
forme o cronograma de inscrições abaixo, observado o perfil exi-
gido:

Quadro III

Período de inscrição e atendimen-
to especial

Período para solicitar isenção
de taxa de inscrição

Das 9 horas do dia 8 de dezem-
bro de 2014 às 23h59min do dia

6 de março de 2015

Das 9 horas do dia 8 de de-
zembro de 2014 às 23h59min

do dia 16 de dezembro de 2014

(...)
10.2A Comissão Geral de Concurso publicará, no dia 17 de

março de 2015, no endereço
eletrônico <www.ufac.br>, a composição das bancas examinadoras,
abrindo-se prazo de 2
(dois) dias úteis para os candidatos arguirem impedimento ou sus-
peição dos seus membros, cabendo ao arguinte o ônus de comprovar
suas alegações, nos seguintes casos:

(...)
10.6As fases de seleção ocorrerão no período 12 a 15 de

abril de 2015.
(...)
11.5A prova escrita será realizada simultaneamente por todos

os candidatos, no dia 12 de abril de 2015, das 8 às 13 horas (horário
oficial do Acre).

(...)
11.7 Os locais de prova escrita serão designados pela Co-

missão Geral de Concurso e publicados, no
dia 27 de março de 2015, no endereço eletrônico <www.ufac.br>

(...)
12.5A ordem de arguição dos candidatos na prova oral de-

finir-se-á por sorteio público a ser realizado pela Comissão Geral de
Concurso e publicados, no dia 27 de março de 2015, no endereço
eletrônico <www.ufac.br>.

(...)
13.5As vias do memorial deverão ser entregues à Comissão

Geral do Concurso, no período de 13 a 14 de abril de 2015, das 8 às
12 horas e das 14 às 17 horas, no Bloco Esther de Figueiredo Ferraz
(Bloco da Pró-Reitoria de Graduação), sala 02, 1° piso, Campus
Universitário de Rio Branco/AC, BR-364, Km 04, Bairro Distrito
Industrial, CEP 69915-900, Rio Branco/AC, telefone (68) 3229-3254,
que as encaminharão à banca examinadora para julgamento.

(...)
13.12A ordem de exposição da defesa de memorial definir-

se-á por sorteio público a ser realizado pela Comissão Geral de
Concurso e publicados, no dia 27 de março de 2015, no endereço
eletrônico <www.ufac.br>.

(...)
14.1Os resultados preliminares da prova escrita, da prova

oral e da defesa de memorial serão publicados simultaneamente no
dia 16 de abril de 2015, em edital específico, no sitio eletrônico
< w w w. u f a c . b r > .

(...)
16.1O resultado final do concurso será aprovado pela

Assembleia de Centro respectiva e publicado no endereço eletrônico
< w w w. u f a c . b r > ,
no dia 27 de abril de 2015.

(...)
16.4O resultado final será homologado pela Reitoria, pu-

blicado no Diário Oficial da União e
divulgado no endereço eletrônico <www.ufac.br>, até o dia 15 de
maio de 2015.

Os demais itens permanecem inalterados.

MARIA DE LOURDES ESTEVES BEZERRA
Em exercício

EXTRATO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO
No- 15, DE 12 DE JANEIRO DE 2015 CONCURSO PÚBLICO

PARA PROVIMENTO DE VAGA NO CARGO DE
PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB tor-
na público, nos termos da Base Legal indicada, o Extrato do Edital de
Abertura de inscrição, destinado a selecionar candidatos por meio de
concurso público para o cargo de Professor do Magistério Superior
nas condições e características a seguir:

Classe: A/ Denominação: Adjunto "A"/ Nível: 1/ Regime de
Trabalho: Dedicação Exclusiva (DE) / Lotação: Faculdade UnB Pla-
naltina - (FUP)/ Vaga: 1(uma)/ Período de Inscrição: 19/01/2015 a
20/02/2015/ Base Legal: Portaria Interministerial n. 182, de
20/05/2013, publicada no DOU de 21/05/2013, dos Ministérios de
Estado da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria
Interministerial n. 405, de 30/08/2012, publicada no DOU de
31/08/2012, dos Ministérios de Estado da Educação e do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, e em conformidade com a Lei n.
8.112/1990, com o Decreto 7.485/2011, com o Decreto n. 6.944/2009,
e com a Lei n. 12.772/2012, alterada pela Lei n. 12.863/2013/ Área:
Ecologia e Manejo de Ecossistemas / Requisito Básico: : Graduação
em Biologia ou em áreas afins e Doutorado em Ecologia ou em áreas
afins.

CONDIÇÕES GERAIS:
1. O concurso público visa a selecionar candidatos para o

cargo de Professor do Magistério Superior no nível inicial da carreira,
para desenvolver atividades de Docência de nível superior na área do
concurso e participação nas atividades de pesquisa, extensão e ad-
ministração da Universidade de Brasília.

2. A solicitação de inscrição será exclusivamente via in-
ternet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/do-
centesunb.

3. A Remuneração e a Taxa de Inscrição para a Classe e
Regime de Trabalho estão em conformidade com os subitens a se-
guir:

3.1. Denominação: Adjunto "A" / Dedicação Exclusiva (DE)
/ Remuneração: R$ 8.344,64/ Taxa de Inscrição: R$ 208,61.

4. O prazo de validade do concurso será de 1 (um) ano a
partir da data de publicação do edital de homologação do resultado
final do concurso, podendo ser prorrogado por igual período.

5. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição, contendo datas e local, encontra-se disponível no en-
dereço eletrônico http://www.dgp.unb.br/concursos, onde o candidato
deverá acompanhar todas as fases do concurso público docente.

6. É parte integrante do presente Extrato o Edital de Con-
dições Gerais, publicado no DOU n. 22, de 31 de janeiro de 2014,
Seção 3, páginas 32 a 35, que o candidato, ao se inscrever para o
concurso, declara ter conhecimento.

NARA CRISTINA FERREIRA MENDES
Decana

Substituta

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº 57/2014
Nº Processo: 23006002173201331. Contratante: FUNDACAO UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO -ABC - UFABC. CNPJ Contratado:
11812494000125. Contratado : EDSON ALVES DA SILVA - ME -
Objeto: Rescisão unilateral do contrato referente a prestação de ser-
viços de condução de veículos automotores a partir de 25/01/2015.
Fundamento Legal: Incisos I e II dos artigos 77 e 78 e Inciso I do
Artigo 79 da Lei 8.666/93. Data de Rescisão: 25/01/2015 .

(SICON - 12/01/2015) 154503-26352-2014NE800058

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2014

Conforme documento de análise e decisão do recurso di-
vulgado na página da UFABC, o recurso interposto pela empresa
WTW SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME - CNPJ 08.935.828/0001-
43, foi julgado IMPROCEDENTE pela Comissão Especial de Li-
citação, sendo esta decisão ratificada pelo Ordenador de Despesas.
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