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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 155900

Número do Contrato: 21/2016. Nº Processo: 23763000018201570.
PREGÃO SISPP Nº 27/2016. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado:
59612374000100. Contratado : ELETRO HIDRAULICA AGUIA
BRANCA -LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
Contrato nº 21/2016, de manutenção predial, por mais 12 (doze) meses,
e ainda repactuar o valor do contrato em razão de vigência de nova
convenção coletiva. Fundamento Legal: art. 40, XI, art. 55, III, e art.
65, § 8º, da Lei 8.666/93. Vigência: 16/09/2017 a 15/09/2018. Valor
Total: R$831.112,42. Fonte: 6153000300 - 2017NE800759. Data de
Assinatura: 16/09/2017.

(SICON - 16/11/2017) 155900-26443-2017NE800157

partir de 21/11/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 01/12/2017, às 10h00 no site www.compras-
n e t . g o v. b r.

MAEZIA NATALIA MARTINS NUNES
Pregoeira

(SIDEC - 16/11/2017) 154039-00001-2017NE000032

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 11212/2017 - UASG 154040

Nº Processo: 23106112129201733 . Objeto: Serviço de manutenção
preventiva do equipamento denominado Cromatógrafo Líquido de
Alta Eficiência marca PerkinElmer. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Inexigibilidade de licitação, tendo em conta que o ser-
viço só pode ser prestado por representante exclusivo. Declaração de
Inexigibilidade em 13/10/2017. RICARDO SILVA RODRIGUES DE
OLIVEIRA. Diretor de Compras. Ratificação em 18/10/2017. VI-
VIANE ALVES COSTA. Assessora do Daf. Valor Global: R$
10.321,94. CNPJ CONTRATADA : 00.351.210/0001-24 PERKINEL-
MER DO BRASIL LTDA..

(SIDEC - 16/11/2017) 154040-15257-2017NE803431

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 154040

Número do Contrato: 160/2015. Nº Processo: 23106009906201500.
DISPENSA Nº 9906/2015. Contratante: FUNDACAO UNIVERSI-
DADE DE BRASILIA-.CNPJ Contratado: 09611664000161. Con-
tratado : AGUIAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS -LTDA - ME.
Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato n. 160/2015 por mais 12
(doze) meses. Fundamento Legal: Art.57,inciso II da Lei n. 8.666/93
e suas alterações posteriores. Vigência: 09/11/2017 a 09/11/2018.
Valor Total: R$127.272,00. Fonte: 650262710 - 2017NE804009. Data
de Assinatura: 07/11/2017.

(SICON - 16/11/2017) 154040-15257-2017NE803431

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 154040

Número do Contrato: 172/2016. Nº Processo: 43106009366201637.
INEXIGIBILIDADE Nº 93662/2016. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE DE BRASILIA-.CNPJ Contratado:
38068664000165. Contratado : PRISMA SYS SERVICOS E CO-
MERCIO DE-INFORMATICA LTDA - EP. Objeto: Prorrogação do
contrato n. 172/2016 por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal:
Art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores e
Lei n. 8.078/90. Vigência: 16/11/2017 a 16/11/2018. Valor Total:
R$45.000,00. Fonte: 112000000 - 2017NE803460. Data de Assina-
tura: 13/11/2017.

(SICON - 16/11/2017) 154040-15257-2017NE803431

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 534/2017 - UASG 154040

Nº Processo: 23106005767201618 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza
e aplicação de antifungos na lona tensionada da cobertura do Centro
Comunitário Athos Bulcão (CCAB). Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 17/11/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h30. En-
dereço: Prefeitura do Campus Universitario Darcy Ribeiro Asa Norte
- BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/154040-05-534-2017. Entrega das Propostas: a partir de
17/11/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 05/12/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

WILLIAM SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA
Coordenador de Compras e Licitações

(SIDEC - 16/11/2017) 154040-15257-2017NE800151

DECANATO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: ACORDO INTERINSTITUCIONAL 2017-2019 - Proces-
so: 23106.105394/2017-65 - FUB / CARDIFF.
Partícipes: Fundação Universidade de Brasília - FUB, CNPJ nº
00.038.174/0001-43 e Cardiff University - CARDIFF.
Objetivo: Cooperar para o intercâmbio de estudantes e/ou docentes no
contexto dp programa Erasmus+.
Assinatura: 27/10/2017.
Vigência: De 27/10/2017 a 27/10/2019.
Profª. Márcia Abrahão Moura - Reitora da Universidade de Brasília -
CPF nº 334.590.531-00, e o Sr. Trevor Jones, Diretor de Assuntos

Internacionais da Cardiff University.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, neste
ato representada pela Coordenação de Compras da Diretoria de Com-
pras, nos termos da Lei 10.520/2002 e do Edital do Pregão Eletrônico
n. 73/2014, convoca a empresa FMR PRODUTOS CIENTÍFICOS
LTDA - ME, CNPJ 21.067.104/0001-93, para, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, retirar as notas de empenho 2016NE800812 e
2016NE800985. Os documentos podem ser retirados no seguinte en-
dereço: Coordenação de Compras - Prédio da Reitoria 1º andar -
Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte - Brasília-DF - CEP.
70910-900.

Brasília, 16 de novembro de 2017.
ALDO DE QUEIROZ E SILVA

Coordenador de Compras

DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL No- 241, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB tor-
na público, em conformidade com a Base Legal e homologação pela
Unidade Acadêmica, 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, DE / Portaria Autorizativa e data de publicação no DOU:
182, de 20/03/2016, e 405, de 31/08/2012 / Edital de Abertura e data
de publicação no DOU: 145, de 13/07/2017/ Faculdade de Medicina
- FM / Área: Atenção Primária á Saúde / Vaga: 1 (uma). Informações
adicionais e Cronograma de Provas estão disponíveis no endereço
eletrônico http://www.concursos.unb.br/ que deverá ser consultado,
obrigatoriamente, pelos candidatos.

CARLOS VIEIRA MOTA
Decano

EDITAL N 242, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB tor-
na público, em conformidade com a Base Legal e homologação pela
Unidade Acadêmica, 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, DE / Portaria Autorizativa e data de publicação no DOU:
182, de 20/03/2016, e 405, de 31/08/2012 / Edital de Abertura e data
de publicação no DOU: 155, de 26/07/2017/ Instituto de Geociências
- IG / Área: Geoquímica / Vaga: 1 (uma). Informações adicionais
estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.concur-
sos.unb.br/ que deverá ser consultado, obrigatoriamente, pelos can-
didatos.

CARLOS VIEIRA MOTA
Decano

EDITAL No- 243, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB tor-
na público, em conformidade com a Base Legal e homologação pela
Unidade Acadêmica, o Resultado Provisório do Concurso Público de
Provas e Títulos para o cargo de Professor de Magistério Superior
com as características a seguir: Classe E, Denominação Titular Livre,
DE / Portaria Autorizativa e data de publicação no DOU: 182, de
20/03/2016, e 405, de 31/08/2012 / Edital de Abertura e data de
publicação no DOU: 59, de 23/03/2017/ Departamento de Matemática
/ Área: Matemática sub áreas: Álgebra, Análise, Geometria, Topo-
logia e/ou Probabilidade / Vaga: 1 (uma). Informações adicionais
estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.concur-
sos.unb.br/ que deverá ser consultado, obrigatoriamente, pelos can-
didatos.

CARLOS VIEIRA MOTA
Decano

EDITAL No- 244, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB tor-
na público, em conformidade com a Base Legal e homologação pela
Unidade Acadêmica, 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, DE / Portaria Autorizativa e data de publicação no DOU:
182, de 20/03/2016, e 405, de 31/08/2012 / Edital de Abertura e data
de publicação no DOU: 98, de 22/05/2017/ Faculdade UnB Gama -
FGA / Área: Sistemas Eletrônicos / Vaga: 1 (uma). Informações
adicionais estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.con-
cursos.unb.br/ que deverá ser consultado, obrigatoriamente, pelos can-
didatos.

CARLOS VIEIRA MOTA
Decano

EDITAL No- 245, DE 16 DE OUTUBRO DE 2017.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB tor-
na público, nos termos da Base Legal indicada e homologação pela
Unidade Acadêmica, o Edital de Resultado Final de Concursos Pú-
blicos de Provas e Títulos para o cargo de Professor de Magistério
Superior, nas condições e características a seguir:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

EDITAL No- 38/2017

ANULAÇÃO ÁREA: CIÊNCIAS AMBIENTAIS
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, no

intuito de garantir efetividade à decisão administrativa proferida pelo
Reitor, Professor Dr. Sylvio Mário Puga Ferreira, por meio do Des-
pacho expedido em 08/11/2017, contido no processo sob nº
23105.046865/2017, fls. 36, informa a ANULAÇÃO DO PROCES-
SO SELETIVO da vaga destinada à área de conhecimento Ciências
Ambientais, do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Am-
biente e Sustentabilidade na Amazônia - PPGCASA, constante do
Anexo I do Edital de Seleção nº 38, de 05 de junho de 2017,
publicado no DOU de 12 de junho de 2017, Seção 3, Página 28.
Informa ainda que os candidatos afetados pela anulação poderão so-
licitar a devolução do valor da taxa de inscrição no concurso en-
caminhando e-mail ao endereço eletrônico crs@ufam.edu.br com os
seguintes dados digitalizados: CPF, RG, dados bancários e compro-
vante de pagamento da taxa de inscrição.

SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
Presidente

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2017

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 08/11/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
assinatura anual da coleção completa da ABNT, com implantação,
gerenciamento, manutenção, atualização e visualização de normas
técnicas da ABNT via web, coleção completa das normas da ABNT
(NBR) e MERCOSUL (AMN) para atender à Biblioteca Central da
Universidade Federal do Amazonas - UFAM, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 17/11/2017 das 08h00 às
12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Av. General Rodrigo Octavio
Jordao Ramos, 6000 - Aleixo MANAUS - AM. Entrega das Pro-
postas: a partir de 17/11/2017 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 29/11/2017, às 10h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA
Pregoeira

(SIDEC - 16/11/2017) 154039-00001-2017NE000008

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 355/2016 - UASG 154039

Nº Processo: 23105.000287/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico
- Concessão de uso de bem público do espaço reservado para cantina
com lanchonete visando atender à comunidade universitária profes-
sores, estudantes e técnico-administrativos e aos visitantes do Ins-
tituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Fundação Universidade do
Amazonas. Total de Itens Licitados: 00036. Edital: 17/11/2017 de
08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Avenida Nossa
Senhora do Rosário, 3863 Tiradentes - ITACOATIARA - AM ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154039-05-355-2016. En-
trega das Propostas: a partir de 17/11/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/11/2017 às
11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCOS DENILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO
Pregoeiro

(SIDEC - 16/11/2017) 154039-00011-2016NE000008

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2017 - SRP

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 23105.039756/2017. , publicada no D.O.U de 27/10/2017
. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de
materiais permanentes para atender a Gerência de Tecnologia da In-
formação do Instituto de Natureza e Cultura (Unidade de Benjamin
Constant) da Universidade Federal do Amazonas. Novo Edital:
21/11/2017 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua 1º de Maio, Nº 05
Colonia - BENJAMIN CONSTANT - AMEntrega das Propostas: a
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Portaria Autorizativa e data de publicação no DOU: 182, de
21/05/2013 e 405, de 31/08/2012 / Departamento de Engenharia Civil
- ENC / Edital de Abertura e data de publicação no DOU: 92, de
17/05/2017 / Quantidade de Vaga: 1 (uma) / Classe "E", Deno-
minação Titular Livre - DE / Área: Engenharia Civil Subárea: Geo-
técnica. / Candidatos habilitados em ordem de classificação: 1. Mi-
chéle Dal Toé Casagrande. 2 - Manoel Porfírio Cordão Neto.

CARLOS VIEIRA MOTA
Decano

EDITAL No- 246, DE 16 DE OUTUBRO DE 2017.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB tor-
na público, nos termos da Base Legal indicada e homologação pela
Unidade Acadêmica, o Edital de Resultado Final de Concursos Pú-
blicos de Provas e Títulos para o cargo de Professor de Magistério
Superior, nas condições e características a seguir:

Portaria Autorizativa e data de publicação no DOU: 182, de
21/05/2013 e 405, de 31/08/2012 / Departamento de Estatística - EST
/ Edital de Abertura e data de publicação no DOU: 141, de
11/07/2017 / Quantidade de Vaga(s): 2 (duas) / Classe, Denominação
e Regime: "A", Adjunto "A", Dedicação Exclusiva / Área: Estatística.
/ Candidatos habilitados em ordem de classificação: 1. Thais Car-
valho Valadares Rodrigues. 2. Guilherme Souza Rodrigues. 3. José
Augusto Fiorucci.

CARLOS VIEIRA MOTA
Decano

Classe Nível Vencimento Básico Retribuição por Titulação (Doutorado) To t a l
D - ASSOCIADO 1 R$ 7.167,78 R$ 8.638,80 R$ 15.806,58

8 DA SELEÇÃO
8.1 - O processo seletivo será realizado em 2 (duas) fases: a

Fase I ocorrerá no Programa de Pós-Graduação no qual o candidato
pretende atuar, e a Fase II por uma comissão constituída pelo De-
canato de Pós-Graduação da UnB.

8.2 - Na Fase I, os candidatos serão avaliados por uma
comissão, formada por 3 (três) docentes permanentes, indicados pela
Coordenação do Programa de Pós-Graduação no qual o candidato
pretende atuar, que irá proceder a análise do Currículo Vitae (Fase I),
de acordo com a pontuação definida QUADRO DE PONTUAÇÃO
DA PRODUÇÃO Anexo III ou Anexo IV.

8.2.1 - O Programa de Pós-Graduação terá no máximo 15
(quinze) dias, após o período de homologação das inscrições, para
realização da Fase I da seleção.

8.3 - Para fins do resultado da Fase I, a maior pontuação
obtida dentre os candidatos, baseado no Anexo III ou Anexo IV, após
realizada a avaliação pela Comissão Examinadora, será atrib0uída a
nota máxima, 10 (dez), que será considerada a pontuação de re-
ferência e denominada Pontuação de Títulos Máxima (PTM). Aos
demais candidatos, será atribuída uma nota proporcional à PTM.

8.4 - O resultado da Fase I será publicado no site do De-
canato de Gestão de Pessoas, na área relacionada ao Edital, e após o
prazo de recurso de 48 horas, deverá ser homologado pelo Colegiado
do Programa de Pós-Graduação ao qual está vinculado.

8.5 - O Coordenador do Programa de Pós-Graduação deverá
encaminhar oficialmente ao DPG o resultado da Fase I, acompanhado
da respectiva Ata da reunião de homologação, segundo calendário a
ser divulgado no endereço http://concursos.unb.br/index.php/portal-
docentes/selecao-simplificada, na área correspondente ao edital de
seleção.

8.6 - Para a Fase II, a Comissão constituída por membros
indicados pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UnB das
áreas de conhecimento (Saúde/Vida; Exatas/Engenharia; Huma-
nas/Artes), nomeada pelo Decanato de Pós-Graduação, irá realizar
uma análise qualitativa dos currículos dos candidatos, considerando o
disposto no Anexo III ou Anexo IV, sendo a sua produção a esperada
para um Bolsista de Produtividade nível 1-D do CNPq na área de
atuação do candidato, conforme critérios do Comitê de Avaliação do
CNPq ao qual o candidato declarou vinculação no formulário de
inscrição.

8.7 - A Comissão terá no máximo 30 (trinta) dias, após o
recebimento do resultado da Fase I, para realização da Fase II de
seleção e o resultado da Fase II será divulgado no endereço
http://concursos.unb.br/index.php/simplificada-2017, na área corres-
pondente ao edital de seleção.

9. DO RESULTADO
9.1. A classificação dos candidatos obedecerá à ordem de-

crescente da nota final, observada a nota final mínima de 7,00 (sete)
para aprovação.

EDITAL Nº 387, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
PROFESSOR VISITANTE OU PROFESSOR E PESQUISADOR VI-
SITANTE ESTRANGEIRO

A REITORA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB),
usando de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público
aos interessados que estarão abertas as inscrições para a seleção de
PROFESSOR VISITANTE OU PROFESSOR E PESQUISADOR VI-
SITANTE ESTRANGEIRO de Ensino Superior, nos termos da Lei
8.745/93, com alterações introduzidas pela Lei n. 9.849, de 26/10/99
e Lei n. 12.425, de 17/06/2011; Lei n. 12.772/2012, de 28/12/2012, e
redação dada pelo Decreto nº 7.485, de 18/05/2011, com alterações
previstas no Decreto n. 8.259, de 29/05/2014, e as disposições deste
Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A seleção simplificada pública tem por objetivo pre-

encher vagas, em caráter temporário, por Professor Visitante e Pro-
fessor e Pesquisador Visitante Estrangeiro que possam:

1.1.1 - atuar como suporte ao desenvolvimento e aperfei-
çoamento qualitativo dos programas de Pós-Graduação;

1.1.2 - apoiar as Unidades Acadêmicas e Unidades Aca-
dêmicas Especiais no aprimoramento de seus programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) e de projetos es-
tratégicos de desenvolvimento institucional;

1.1.3 - contribuir para o aprimoramento de programas de
ensino, pesquisa e extensão, bem como para a execução de programas
de capacitação docente;

1.1.4 - viabilizar a participação de pesquisadores e profis-
sionais de alto nível nas equipes docentes da Instituição, visando o
intercâmbio científico, tecnológico e a inovação a serem desenvol-
vidos em conjunto com grupos de competência na UnB, em con-
formidade com a legislação em vigor e o Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI.

1.2 - O presente Edital terá validade de 1 (um) ano, contando
a partir da data da publicação do Edital de Homologação de Re-
sultado Final no Diário Oficial da União (DOU).

2. DAS VAGAS E DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO
2.1 - O presente processo seletivo destina-se ao preenchi-

mento de 46 (quarenta e seis) vagas, obedecido ao quantitativo li-
mitado do Banco de Professor Equivalente (Art. 2°, §2° da Lei n°
8.745/1993), sendo distribuídas nas áreas de atuação dos Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu da UnB, conforme Anexo I.

3. DOS REQUISITOS EXIGIDOS
3.1 Ser portador do título de Doutor, no mínimo, há 05

(cinco) anos.
3.2 Ter experiência reconhecida em pesquisa na área de

seleção.
3.3 Ter produção científica relevante, nos últimos 05 (cinco)

anos.
4. DO REGIME DE TRABALHO
4.1 O Regime de trabalho será de 40 horas semanais com

Dedicação Exclusiva.
5. DA REMUNERAÇÃO
5.1 A remuneração do Professor Visitante e do Professor e

Pesquisador Visitante Estrangeiro será estabelecida com base na qua-
lificação e experiência do candidato, equivalente ao de Bolsista de
Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico, nível 1-D, no Comitê de Avaliação
do CNPq pelo qual será avaliado, sendo atribuída à Classe D (As-
sociado), Nível I, observada a correspondência com as faixas de
remuneração do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal,
Lei 12.772 de 28/12/2012 e alterações dadas pela Lei n. 13.325/2016,
conforme tabela:

6. DA INSCRIÇÃO
6.1 - O período de inscrições será do dia 20/11/2017 a

08/12/2017.
6.2 - As inscrições poderão ser realizadas pelos candidatos,

de forma presencial ou por meio eletrônico.
6.2.1 - Na forma presencial o candidato deverá entregar no

ato de inscrição requerimento dirigido ao Coordenador do Programa
de Pós-Graduação, no qual pretende atuar, na Secretaria da Unidade
onde o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu está locado de
acordo com o horário de funcionamento a ser confirmado com a
mesma, acompanhado dos seguintes documentos:

6.2.1.1 - Formulário de inscrição, indicando o programa de
pós-graduação no qual pretende atuar, a área de concentração e a
linha de pesquisa, conforme Anexo II;

6.2.1.2 - cópia do documento de identificação com foto-
grafia;

6.2.1.3 - cópia do diploma de Doutor;
6.2.1.4 - Curriculum Lattes atualizado na base do CNPq,

impresso, demonstrando atuação nas linhas de pesquisa do programa
de pós-graduação no qual pretende atuar. Para os candidatos a Pro-
fessor Visitante Estrangeiro será aceito o Curriculum vitae no modelo
livre.

6.2.2 - Por meio eletrônico, o candidato deverá enviar e-mail,
com o requerimento dirigido ao Coordenador do Programa de Pós-
Graduação no qual pretende atuar, com os seguintes documentos
anexados:

6.2.2.1 - Formulário de inscrição, indicando o programa de
pós-graduação no qual pretende atuar a área de concentração e a linha
de pesquisa, conforme Anexo II;

6.2.2.2 - cópia do documento de identificação com foto-
grafia;

6.2.2.3 - cópia do diploma de Doutor;
6.2.2.4 - Curriculum Lattes atualizado na base do CNPq,

demonstrando atuação nas linhas de pesquisa do programa de pós-
graduação no qual pretende atuar. Para os candidatos a Professor
Visitante Estrangeiro será aceito o Curriculum vitae no modelo li-
vre.

7 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
7.1 - A homologação da inscrição pela Coordenação do Pro-

grama de Pós-Graduação, no qual o candidato pretende atuar, será
feita com base nas informações constantes do formulário de inscrição
e documentos apresentados.

7.2 - A Coordenação do Programa de Pós-Graduação, no
qual o candidato pretende atuar, divulgará a relação das inscrições
homologadas no sítio do Decanato de Gestão de Pessoas, no endereço
eletrônico http://concursos.unb.br/index.php/simplificada-2017, na
área correspondente ao edital de seleção, até 10 (dez) dias após o
término do período de inscrições.

7.3 - Em caso de indeferimento de inscrição, o candidato
poderá interpor recurso no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após
a homologação.

9.2. O quantitativo máximo de candidatos classificados para cada vaga será de acordo com o estabelecido no Anexo II do Decreto n.
6.944/2009, conforme quadro a seguir:

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL MÁXIMO DE CANDIDATOS APROVADOS
01 05

9.3. Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que trata o subitem anterior, ainda que tenham atingido
a nota mínima estabelecida para habilitação, estarão automaticamente
reprovados na seleção pública, de acordo com o Decreto N.
6.944/2009.

9.4. Em caso de empate na nota final, terá preferência o
candidato que tiver idade igual ou superior a sessenta anos, no último
dia de inscrições neste processo seletivo simplificado, conforme pa-
rágrafo único do Art. 27 da Lei N. 10.741/2003 (Estatuto do Ido-
so).

9.4.1 Caso mais de um candidato tenha idade igual ou su-
perior a sessenta anos, terá preferência o candidato de maior idade.

10. DOS RECURSOS DOS RESULTADOS
10.1. Após a publicação do resultado final da seleção sim-

plificada, os candidatos terão o prazo de 2 (dois) dias úteis para
requerer revisão de suas avaliações em requerimento devidamente
protocolado, dirigido ao Programa de Pós-Graduação responsável pe-
la seleção. A solicitação de revisão poderá ser encaminhada pes-
soalmente ou via correio.

10.2. A Comissão Examinadora terá o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para análise e decisão dos recursos e após dará ciência aos
candidatos da resposta dos recursos impetrados.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. A contratação de Professor Visitante e Professor e

Pesquisador Visitante Estrangeiro dar-se-á, inicialmente, pelo período
de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por sucessivas vezes até o
limite máximo de:

11.1.1 - 24 (vinte e quatro) meses, contados da sua con-
tratação original, em se tratando de professor visitante.

11.1.2 - 48 (quarenta e oito) meses, contados da sua con-
tratação original, em se tratando de professor e pesquisador visitante
estrangeiro.

11.2 - A renovação/prorrogação do contrato está condicio-
nada ao interesse institucional e à disponibilidade orçamentária.

11.3 - São de responsabilidade do Professor e Pesquisador
Visitante Estrangeiro, as providências necessárias para a obtenção do
visto de entrada no Brasil, na categoria correspondente às atividades

que irá desenvolver, com validade compatível com o período de
permanência no país, prevendo inclusive a possibilidade de pror-
rogação do contrato, de acordo com a legislação vigente.

11.4 - No caso do Professor e Pesquisador Visitante Es-
trangeiro ou brasileiro não residente no Brasil, cujo título de dou-
torado tenha sido obtido no exterior, a Unidade Acadêmica por meio
do Programa de Pós-Graduação, no qual o candidato pretende atuar,
poderá acatar títulos e certificados de pós-graduação emitidos por
instituições estrangeiras e ainda não revalidados ou em fase de re-
validação, traduzidos por tradutor juramentado.

11.5 - O Professor Visitante e o Professor Visitante Es-
trangeiro não poderão:

11.5.1 - receber atribuições, funções ou encargos não pre-
vistos no respectivo contrato;

11.5.2 - ser nomeado ou designado, ainda que a título pre-
cário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança; e

11.5.3 - ter direito a voto nas instâncias deliberativas.
11.6 - Não será contratado candidato que ocupe cargo efetivo

das carreiras do Magistério, de que tratam a Lei nº. 7.596 de
10/4/1987 e o Decreto nº. 94.664 de 23/7/1987, ou que tenha tido
contrato temporário nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, nos termos
da Lei nº 8.745, de 09/12/1993.

11.7 - Não será contratado candidato que exercer outra ati-
vidade remunerada, pública ou privada.

11.8 - Para a efetivação da contratação, os candidatos apro-
vados deverão apresentar os documentos constantes do Anexo V
(DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO), parte integrante do
presente Edital, junto ao Decanato de Gestão de Pessoas (DGP).

11.9 - Os Anexos I, II, III, IV e V, parte integrante deste
edital, serão publicados somente no sítio, na área correspondente ao
edital de seleção, após publicação no edital no Diário Oficial da
União.

11.9.1 - Este Edital entra em vigor na data de sua publi-
cação.

MÁRCIA ABRAHÃO MOURA


