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DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 65, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018

A FUB/FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, nos termos da Lei nº 8.745/1993 e alterações introduzidas pela Lei nº 9.849/1999, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado
para Professor Substituto de acordo com a homologação da Unidade Acadêmica, conforme discriminação a seguir:

. Edital Convocatório Unidade Acadêmica Área Candidatos Aprovados

. Nº 412/2017
DOU de 20/12/2017.

Faculdade de Ciências da
Saúde

Enfermagem Fundamental: Clínica, Semiologia e
Procedimentos de Enfermagem

1.Amanda Gomes de Meneses
2.Luiz Flavio Maia Lopes

CARLOS VIEIRA MOTA
Decano de Gestão de Pessoas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2018

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 31/01/2018 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - A aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Unidade de Ensino
e Pesquisa em Medicina Veterinária - UEPMV. Total de Itens Licitados: 00562 Novo Edital: 27/02/2018 das 08h00 às 12h00 e de14h00 às 17h59. Endereço: Br 364 - Km 04 - Distrito Industrial (campus Universitario) RIO
BRANCO - AC. Entrega das Propostas: a partir de 27/02/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/03/2018, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FERNANDO DA SILVA SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 26/02/2018) 154044-15261-2018NE800038

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 3, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM LINGUAGEM DE SINAIS

A Pró-Reitoria de Ensino de graduação (PROGRAD) da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), no uso de suas atribuições legais torna pública a abertura das inscrições para a realização do Processo Seletivo
Simplificado para a contratação, POR TEMPO DETERMINADO, de PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LINGUAGEM DE SINAIS, mediante as condições estabelecidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo será regido por este Edital, inclusive seus anexos, e executado pela UNIFAP, através do Departamento de Processos Seletivos e Concursos (DEPSEC) e a Comissão de Operacionalização de

Processos Seletivos (COPS).
1.2 O Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para a contratação imediata de pessoal por tempo determinado para atuar junto à Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, sendo ofertadas 02 (duas) vagas

para Profissional Tradutor/Intérprete de LIBRAS para exercício no Campus Marco Zero - Macapá e no Campus Binacional - Oiapoque.
1.3 Os cargos têm jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 19 da Lei nº 8.112/1990, e tem a finalidade do atendimento aos servidores surdos (docentes e Técnicos

Administrativos) e acadêmicos surdos vinculados à Universidade Federal do Amapá - UNIFAP.
1.4 O prazo da duração dos contratos será de 01 (um) ano com possibilidade de prorrogação até o limite máximo de 02 (dois) anos, no interesse da Administração desta IES.
2. DA ESPECIFICAÇÃO DAS VAGAS E OUTROS DADOS
2.1 A denominação, o número de vagas e outros dados são os seguintes:

. CARGO VA G A S L O TA Ç Ã O

. Tradutor Intérprete de Libras
Nível Superior
Classificação E

(TILS - não surdo)

02 Campus
Marco Zero

Macapá

Campus
Binacional
Oiapoque

. 01 - VAGA 01 - VAGA

2.2 Da remuneração inicial, escolaridade exigida e a carga horária semanal:

. REMUNERAÇÃO
INICIAL

ESCOLARIDADE EXIGIDA CARGA HORÁRIA
SEMANAL

. R$ 4.180,66 Curso Superior completo (Graduação em qualquer área) Licenciatura ou Bacharelado. 40h

. E Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa/Libras, comprovada por meio de certificação em exame promovido
pelo Ministério da Educação (PROLIBRAS)

. OU Certificação com Formação Complementar na área de Tradução e Interpretação em LIBRAS expedido por instituição credenciada con-
forme previsto no Decreto 5.626/2005.

2.3 A não apresentação da documentação citada no item anterior implicará o impedimento da contratação do candidato aprovado.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, a partir das 09h00min do dia 05 de março de 2018 às 14h00min do dia 23 de março de 2018, no endereço eletrônico www.unifap.br/depsec, mediante o

preenchimento do formulário de inscrição, no horário local de Macapá.
3.2 O candidato que se inscrever no Processo Seletivo para Contratação Temporária deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), o qual deve ser pago até o último

dia de inscrição, portanto, 23 de março de 2018.
3.3 No ato da inscrição o candidato deverá informar, no formulário online, para qual VAGA/CAMPUS o mesmo deseja concorrer.
3.4 Para geração do Boleto Bancário o candidato deverá encerrar todo o processo de inscrição e clicar na opção gerar Boleto. Caso o candidato necessite imprimir segunda via do Boleto Bancário, deverá entrar no

Acompanhamento do Candidato e gerar um novo boleto.
3.5 Somente será efetivada a inscrição do candidato após a confirmação do pagamento pela instituição bancária.
3.6 O formulário de inscrição deverá ser preenchido na íntegra e com toda atenção, de modo que nele constem informações exatas e verídicas, sob pena de cancelamento da inscrição.
3.7 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital e em eventuais normas, orientações e publicações posteriores.
3.8 Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato devera estar certo de satisfazer os requisitos de escolaridade supracitadas e indispensáveis à contratação.
3.9 Ao enviar o formulário de inscrição, o candidato deve concordar com os termos do edital, seus anexos e retificações, assumindo também a responsabilidade sobre a veracidade dos dados informados.
3.10 É de inteira responsabilidade do candidato a confirmação da sua inscrição.
3.11 A UNIFAP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebidas por motivos de ordem técnica que prejudiquem os computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de

comunicação ou quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados.
3.12 Não serão atendidas solicitações de alteração de dados cadastrais através de e-mail ou telefone; nesse caso, o candidato deverá, durante o prazo de inscrição, cancelar e refazer sua inscrição.
3.13 Não serão enviados Boletos Bancários para e-mail de candidato.
3.14 Em caso de cancelamento de inscrição após o pagamento da taxa, este não valerá para a nova inscrição.
3.15 O candidato que necessitar de atendimento especial para realizar a prova deverá solicitar tal atendimento no ato da inscrição, indicando as condições de que necessita. Os pedidos serão atendidos conforme critérios

de viabilidade e razoabilidade.
3.16 O candidato que se inscreveu na condição de pessoa com deficiência deverá apresentar requerimento acompanhado de laudo médico (original ou cópia autenticada em Cartório), emitido nos últimos 24 (vinte e

quatro) meses da data de publicação deste edital, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como sua
provável causa. O requerimento e o laudo médico deverão ser protocolizados na Secretaria do DEPSEC/UNIFAP, no dia 09 de março de 2018 no horário das 08h00min às 20h00min.
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