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04.243.978/0001-35. Objetivo: viabilização, pela Concedente, de estágios obrigatórios
ou não obrigatórios aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da
UNIVERSIDADE e que venham frequentando efetivamente seus cursos, visando à
complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de
integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural,
científico e social. Vigência: 5 anos, contados a partir da data de assinatura. Data da
Assinatura: 07/04/2021. Assinado por: Vanessa Klíssia de Aguiar Gonçalves Ferreira,
Pró-Reitora Adjunta de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Amazonas, e
David Nunes Bemerguy, Prefeito Municipal de Benjamin Constant.

Espécie: Termo de Convênio de Estágio N° 27/2021, celebrado entre a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS-FUA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0001-97
e a EMANOEL F. DO ESPÍRITO SANTO NETO - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
31.535.724/0001-63. Objetivo: viabilização, pela Concedente, de estágios obrigatórios
ou não obrigatórios aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da
UNIVERSIDADE e que venham frequentando efetivamente seus cursos, visando à
complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de
integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural,
científico e social. Vigência: 5 anos, contados a partir da data de assinatura. Data da
Assinatura: 07/04/2021. Assinado por: Vanessa Klíssia de Aguiar Gonçalves Ferreira,
Pró-Reitora Adjunta de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Amazonas, e
Emanoel Flávio do Espírito Santo Neto.

Espécie: Termo de Convênio de Estágio N° 28/2021, celebrado entre a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS-FUA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0001-97
e o INSTITUTO CERTI AMAZONIA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.643.772/0001-65.
Objetivo: viabilização, pela Concedente, de estágios obrigatórios ou não obrigatórios
aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UNIVERSIDADE e
que venham frequentando efetivamente seus cursos, visando à complementação do
ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos
de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social. Vigência:
5 anos, contados a partir da data de assinatura. Data da Assinatura: 08/04/2021.
Assinado por: Vanessa Klíssia de Aguiar Gonçalves Ferreira, Pró-Reitora Adjunta de
Ensino de Graduação da Universidade Federal do Amazonas, e Marco Antônio Giágio,
Diretor Geral do INSTITUTO CERTI AMAZÔNIA.

Espécie: Termo de Convênio de Estágio N° 29/2021, celebrado entre a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS-FUA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0001-97
e a F12 CONTABILIDADE S/S, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.542.215/0001-68.
Objetivo: viabilização, pela Concedente, de estágios obrigatórios ou não obrigatórios
aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UNIVERSIDADE e
que venham frequentando efetivamente seus cursos, visando à complementação do
ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos
de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social. Vigência:
5 anos, contados a partir da data de assinatura. Data da Assinatura: 09/04/2021.
Assinado por: Vanessa Klíssia de Aguiar Gonçalves Ferreira, Pró-Reitora Adjunta de
Ensino de Graduação da Universidade Federal do Amazonas, e Fernando da Rocha
Fernandes, Sócio da F12 CONTABILIDADE S/S.

Espécie: Termo de Convênio de Estágio N° 30/2021, celebrado entre a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS-FUA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.390.782/0001-36
e a OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 31.542.215/0001-68. Objetivo: viabilização, pela Concedente, de estágios
obrigatórios ou não obrigatórios aos alunos regularmente matriculados nos cursos de
graduação da UNIVERSIDADE e que venham frequentando efetivamente seus cursos,
visando à complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em
instrumento de integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento
técnico, cultural, científico e social. Vigência: 5 anos, contados a partir da data de
assinatura. Data da Assinatura: 12/04/2021. Assinado por: Vanessa Klíssia de Aguiar
Gonçalves Ferreira, Pró-Reitora Adjunta de Ensino de Graduação da Universidade
Federal do Amazonas, e Israel Cavalcanti Colacio, Representante da OCS
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI.

Espécie: Termo de Convênio de Estágio N° 31/2021, celebrado entre a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS-FUA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.390.782/0001-36
e a FUNDAÇÃO BOM SAMARITANO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.554.982/0001-02.
Objetivo: viabilização, pela Concedente, de estágios obrigatórios ou não obrigatórios
aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UNIVERSIDADE e
que venham frequentando efetivamente seus cursos, visando à complementação do
ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos
de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social. Vigência:
5 anos, contados a partir da data de assinatura. Data da Assinatura: 12/04/2021.
Assinado por: Vanessa Klíssia de Aguiar Gonçalves Ferreira, Pró-Reitora Adjunta de
Ensino de Graduação da Universidade Federal do Amazonas, e Wilson Kramer
Gonçalves, Presidente da Fundação Bom Samaritano.

Espécie: Termo de Convênio de Estágio N° 32/2021, celebrado entre a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS-FUA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.390.782/0001-36
e a VISÃO SERVIÇOS DE DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
18.234.891/0001-06. Objetivo: viabilização, pela Concedente, de estágios obrigatórios
ou não obrigatórios aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da
UNIVERSIDADE e que venham frequentando efetivamente seus cursos, visando à
complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de
integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural,
científico e social. Vigência: 5 anos, contados a partir da data de assinatura. Data da
Assinatura: 14/04/2021. Assinado por: Vanessa Klíssia de Aguiar Gonçalves Ferreira,
Pró-Reitora Adjunta de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Amazonas, e
Amanda Aline De Souza Sampaio, Sócia da VISÃO SERVIÇOS DE DESIGN E CONSTRUÇÃO
LTDA .

Espécie: Termo de Convênio de Estágio N° 33/2021, celebrado entre a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS-FUA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.390.782/0001-36
e o INSTITUTO ACARIQUARA ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS
SUSTENTÁVEIS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.284.362/0001-38. Objetivo:
viabilização, pela Concedente, de estágios obrigatórios ou não obrigatórios aos alunos
regularmente matriculados nos cursos de graduação da UNIVERSIDADE e que venham
frequentando efetivamente seus cursos, visando à complementação do ensino  e da
aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos de
treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social. Vigência: 5
anos, contados a partir da data de assinatura. Data da Assinatura: 14/04/2021.
Assinado por: Vanessa Klíssia de Aguiar Gonçalves Ferreira, Pró-Reitora Adjunta de
Ensino de Graduação da Universidade Federal do Amazonas, e Ademar Roberto Martins
de Vasconcelos, Diretor Executivo do INSTITUTO ACARIQUARA ORGANIZAÇÃO DE
SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS.

Espécie: Termo de Convênio de Estágio N° 34/2021, celebrado entre a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS-FUA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.390.782/0001-36
e a INPAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
10.895.434/0001-50. Objetivo: viabilização, pela Concedente, de estágios obrigatórios
ou não obrigatórios aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da
UNIVERSIDADE e que venham frequentando efetivamente seus cursos, visando à
complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de
integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural,
científico e social. Vigência: 5 anos, contados a partir da data de assinatura. Data da
Assinatura: 14/04/2021. Assinado por: Vanessa Klíssia de Aguiar Gonçalves Ferreira,
Pró-Reitora Adjunta de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Amazonas, e
Diogo Henrique Martins Silva, Sócio da INPAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Espécie: Termo de Convênio de Estágio N° 35/2021, celebrado entre a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS-FUA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.390.782/0001-36
e a GB SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
30.076.667/0001-39. Objetivo: viabilização, pela Concedente, de estágios obrigatórios
ou não obrigatórios aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da
UNIVERSIDADE e que venham frequentando efetivamente seus cursos, visando à
complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de
integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural,
científico e social. Vigência: 5 anos, contados a partir da data de assinatura. Data da
Assinatura: 14/04/2021. Assinado por: Vanessa Klíssia de Aguiar Gonçalves Ferreira,
Pró-Reitora Adjunta de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Amazonas, e
Nuno Alvares Santos Silva, Representante da GB SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL
LTDA .

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 134, DE 16 DE ABRIL DE 2021

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, nos termos da Lei 8.745/93, com alterações
introduzidas pela Lei n. 9.849, de 26/10/99, 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, torna
pública a abertura de inscrições para a Seleção Simplificada para a contratação de
PROFESSOR SUBSTITUTO. EDITAL DE ABERTURA DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 134 DE
16/04/2021, Departamento de Engenharia Civil, 01 (uma) vaga e formação de cadastro
reserva, regime de trabalho: 20 horas, área de Conhecimento: Engenharia Civil, subárea:
Geotécnica.

Informações adicionais estão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.concursos.unb.br que deverá ser consultado, obrigatoriamente, pelos
candidatos.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

EDITAL N. 137

20 DE ABRIL DE 2021
A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, nos termos da Lei 8.745/93, com alterações

introduzidas pela Lei n. 9.849, de 26/10/99, 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, torna
pública a abertura de inscrições para a Seleção Simplificada para a contratação de
PROFESSOR SUBSTITUTO. EDITAL DE ABERTURA DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 137 DE
20/04/2021, Centro de Desenvolvimento Sustentável, 01 (uma) vaga e formação de
cadastro reserva, regime de trabalho: 40 horas, área: Ciências Ambientais.

Informações adicionais estão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.concursos.unb.br que deverá ser consultado, obrigatoriamente, pelos
candidatos.

EDITAL Nº 138, DE 20 DE ABRIL DE 2021

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, nos termos da Lei 8.745/93, com alterações
introduzidas pela Lei n. 9.849, de 26/10/99, 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, torna
pública a abertura de inscrições para a Seleção Simplificada para a contratação de
PROFESSOR SUBSTITUTO. EDITAL DE ABERTURA DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 138 DE
20/04/2021, Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, 01 (uma) vaga e formação
de cadastro reserva, regime de trabalho: 40 horas, área: Tradução (Francês).

Informações adicionais estão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.concursos.unb.br que deverá ser consultado, obrigatoriamente, pelos
candidatos.

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Decana de Gestão de Pessoas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
EDITAL Nº 15, DE 22 DE ABRIL DE 2021.

O Reitor da Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Edital
de abertura de inscrições destinado a selecionar candidatos, por meio de Processo Seletivo
Simplificado, para contratação de Professor Visitante, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária nas condições e características a seguir:

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
Base Legal: Leis nº 8.745/1993, nº 9.394/96, nº 12.772/2012; Decreto n º

7.485/2011 e nº 9.508/2018; Instrução Normativa nº 1/2019 da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; Resolução nº 226
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) e alterações.

1.2. A contratação de professor visitante e de professor visitante estrangeiro
tem por objetivo: apoiar a execução dos programas de pós-graduação stricto sensu;
contribuir para o aprimoramento de programas de ensino, pesquisa e extensão; contribuir
para a execução de programas de capacitação docente; viabilizar o intercâmbio científico
e tecnológico

1.3. Área: Ensino de Geografia.
1.4. Total de vagas: 02 (duas).
1.5. Período de Inscrição: 29/04/2021 a 29/05/2021.
1.6. Taxa de inscrição: Isento.
1.7. As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, pelo endereço

http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public.
1.8. Remuneração: R$ 9.616,18, equivalente à soma do vencimento básico e

retribuição por titulação (doutorado) da Classe Adjunto-A1 da carreira do Magistério
Superior.

1.9. Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo
integral, com dedicação exclusiva.

1.10. A duração do contrato de professor visitante será de:
a) 1 (um) ano para professor visitante de nacionalidade brasileira, podendo ser

prorrogado, desde que o prazo total não exceda a 2 (dois) anos;
b) 1 (um) ano para professor visitante de nacionalidade estrangeira, podendo

ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda a 4 (quatro) anos;
1.11. A íntegra do Edital de abertura encontra-se disponível no endereço

eletrônico www.ufabc.edu.br/concursos/docentes.

DÁCIO ROBERTO MATHEUS

EDITAL Nº 16, DE 22 DE ABRIL DE 2021

O Reitor da Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, torna público, nos termos da Base Legal indicada, o
Edital de abertura de inscrições destinado a selecionar candidatos, por meio de
Processo Seletivo Simplificado, para contratação de Professor Visitante, por tempo
determinado, para atender à necessidade temporária nas condições e características a
seguir:
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