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Nº 27, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013
CUS RASO EULALIO . Diretor Geral do Hucff . Valor Global: R$
180.000,00 . CNPJ CONTRATADA : 31.673.254/0001-02 LABORATOR IOS B BRAUN SA.
(SIDEC - 06/02/2013) 153152-15236-2012NE800614
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 4/2013 - UASG 153152
Nº Processo: 23079000375201331 . Objeto: Aquisição de Micafungina 500mg frasco. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa:
Conforme documentação de exclusividade em fls.25 do presente processo. Declaração de Inexigibilidade em 05/02/2013 . LUCILA MARIETA PERROTTA DE SOUZA . Diretora Adjunta . Ratificação em
05/02/2013 . JOSE MARCUS RASO EULALIO . Diretor Geral .
Valor Global: R$ 36.010,80 . CNPJ CONTRATADA :
06.081.203/0001-36 HOSP - LO G COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
(SIDEC - 06/02/2013) 153152-15236-2013NE800614
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 5/2013 - UASG 153152
Nº Processo: 23079005266201383 . Objeto: Contraste Radiológico e
Èster Etílico. Total de Itens Licitados: 00002 . Fundamento Legal:
Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: A
urgência está caracterizada em fls. 04. Declaração de Inexigibilidade
em 06/02/2013 . LUCILA MARIETA PERROTTA DE SOUZA .
Diretora Adjunta . Ratificação em 06/02/2013 . JOSE MARCUS
RASO EULALIO . Diretor Geral . Valor Global: R$ 63.581,10 .
CNPJ CONTRATADA : 02.652.297/0001-03 MAUKRON C OMERCIAL LTDA.
(SIDEC - 06/02/2013) 153152-15236-2013NE800614
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo nº 23079.057473/2010-06
Espécie: Termo Aditivo nº 02/2013 ao Convênio Específico nº
27/2010
Da Vigência: Fica prorrogada para 20 de março de 2013.
Data de assinatura: 18 de janeiro de 2013
Assinaram o Termo Aditivo: pela Fundação Universitária José Bonifácio, a Superintendente Técnico Científico e Cultural Helena Ibiapina Lima, e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, o
Vice-Reitor Prof. Antonio José Ledo Alves da Cunha.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 153115
Número do Contrato: 27/2012.
Nº Processo: 23079054647201151.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 4/2012 Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE -JANEIRO. CNPJ Contratado:
14670561000102. Contratado : ACTUS SERVICOS DE ENGENHARIA E -CONSULTORIA LTDA - ME. Objeto: Prorroga o prazo de
execução dos serviços contratados pelo período de 60 (sessenta) dias.
Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência: 12/12/2012 a
21/05/2013. Data de Assinatura: 12/12/2012.
(SICON - 06/02/2013) 153115-15236-2012NE800134
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2013 - UASG 153115
Número do Contrato: 61/2011.
Nº Processo: 23079013308201034.
PREGÃO SISPP Nº 17/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE -JANEIRO. CNPJ Contratado: 34059055000199.
Contratado : ELEVADORES IDEAL LTDA - EPP -Objeto: Suprime
elevadores do contrato de manutenção original. Fundamento Legal:
Lei n.º 8.666/1993 . Vigência: 04/02/2013 a 09/10/2013. Valor Total:
R$9.732,48. Fonte: 112000000 - 2012NE800321. Data de Assinatura:
04/02/2013.
(SICON - 06/02/2013) 153115-15236-2012NE800134
EDITAL Nº 28, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2013
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE
CARGOS EFETIVOS DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
O Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve,
em função da necessidade de adequação à Lei No 12.772, de 28 de
dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União No 251, de
31 de dezembro de 2012, e à Nota Técnica Conjunta No 01/2013SESu/SETEC/SAA/MEC, de 25 de janeiro de 2013:
1. Definir procedimentos operacionais para a alteração de
classe.
1.1. Em virtude do que dispõe o Artigo 8º, caput da Lei nº
12.772/2012 o ingresso na Carreira de Magistério Superior se dará no
primeiro nível da Classe de Professor Auxiliar.
1.1.2. Os candidatos que realizaram a sua inscrição no presente concurso público, na classe de Assistente ou de Adjunto, terão
a sua inscrição alterada, automaticamente, para a Classe de Auxiliar,
mantida a opção de Centro, Unidade, Departamento/Programa/Curso,
Setorização Definitiva e Regime de Trabalho.
1.1.3. As vagas existentes anteriormente para o ingresso na
classe de Professor Titular serão retiradas do presente concurso público.

2. Definir procedimentos operacionais e financeiros para a
devolução de valores referentes à taxa de inscrição.
2.1. Os candidatos que já tenham efetuado o pagamento da
taxa de inscrição poderão requerer a devolução do valor referente à
diferença entre o valor da taxa para a Classe inicialmente inscrito e o
valor da taxa referente à classe de Auxiliar.
2.2. Os candidatos que já tenham efetuado o pagamento da
taxa de inscrição, e que não desejarem confirmar a sua inscrição no
presente concurso público, poderão requerer a devolução do valor
integral referente à taxa de inscrição para a Classe para a qual se
inscreveu.
2.3. Os candidatos inscritos na classe de Professor Titular, e
que já efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, poderão requerer
a devolução integral do valor pago.
2.4. Para os requerimentos, que compõem o objeto dos subitens 2.1, 2.2 e 2.3, os candidatos deverão seguir as instruções e o
cronograma constantes no sítio do concurso público na rede Internet,
a partir do dia 06 de fevereiro de 2013, para atender especificamente
a este objeto.
2.4.1. Os candidatos que não se manifestarem dentro do
período definido no cronograma, constante no sítio do concurso público na rede Internet, serão considerados desistentes do direito de
devolução dos valores referentes à diferença da taxa de inscrição, ou
do seu valor integral, conforme o caso.
2.5. Os candidatos que já emitiram o boleto para pagamento
da taxa de inscrição, e que ainda não efetuaram o pagamento, deverão
acessar o sistema de inscrição para emiti-lo com o valor atualizado, se
desejarem confirmar a sua inscrição no presente concurso público.
3. Tornar sem efeito os Editais No 06, de 09 de janeiro de
2013, publicado no Diário Oficial da União No 13, de 18 de janeiro
de 2013; e No 19, de 24 de janeiro de 2013, publicado no Diário
Oficial da União No 19, de 28 de janeiro de 2013.
4. Republicar o Edital No 312, de 21 de dezembro de 2012,
publicado no Diário Oficial da União No 247, de 24 de dezembro de
2012, na forma a seguir:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Concurso Público para provimento de vagas de cargos efetivos de Magistério Superior
Edital No 312, de 21 de dezembro de 2012
O Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna
pública a realização de Concurso Público de Provas e Títulos para
provimento de vagas para o cargo de Professor de Carreira do Magistério Superior na classe de Auxiliar. O presente Concurso Público
será realizado em conformidade com a legislação vigente, em particular com a Constituição Federal de 1988; com as leis: no
8.112/1990 e no 12.772/2012; com os decretos: no 6.944/2009, no
3.298/1999, no 5.296/2004 e no 7.485/2011; com a Portaria Interministerial no 405/2012, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão e do Ministério da Educação; com a Nota Técnica Conjunta
No 01/2013-SESu/SETEC/SAA/MEC, de 25 de janeiro de 2013; e
com as resoluções do Conselho Universitário da UFRJ - CONSUNI
no 11/2010, no 13/2010, no 07/2011, no 17/2011, no 24/2012 e no
25/2012, disponíveis em http://www.ufrj.br, e pelo estatuído no presente Edital.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido pelo presente Edital e
seus anexos, cabendo a sua operacionalização a cada Unidade/Departamento/Setor que receberá a(s) vaga(s).
1.2. O Concurso Público terá a supervisão e a coordenação
administrativa da Comissão Executiva, constituída para esses fins
específicos.
1.3. A Comissão Executiva do Concurso Público é integrada
por dez membros nomeados pelo Magnífico Reitor.
1.4. A Comissão reunir-se-á com a presença da maioria absoluta de seus membros e suas deliberações serão tomadas pelo voto
da maioria dos presentes, tendo o Presidente o voto de membro e o de
qualidade.
1.5. O sítio eletrônico oficial do presente concurso público
na rede Internet é http://concursos.pr4.ufrj.br, que doravante, neste
edital, será referenciado como "sítio eletrônico do concurso".
1.6. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de informações referentes ao presente certame no sítio eletrônico do concurso e/ou no Diário Oficial da União, em particular,
ao acompanhamento dos prazos e das possíveis atualizações do cronograma previsto do concurso, à realização das provas e à divulgação
dos seus resultados.
1.7. O presente Edital contém os seguintes anexos:
Anexo I - Regime de trabalho, remuneração inicial e taxa de
inscrição;
Anexo II - Quadro de vagas;
Anexo III - Critérios para a Prova de Títulos.
1.8. O atendimento aos interessados no presente concurso
público será feito pelos seguintes canais:
i.Sítio eletrônico do concurso;
ii.E-mail: concursos@pr4.ufrj.br; com o assunto "concurso
para docente"; e
iii.Central de Atendimento, que funcionará de segunda-feira
a sexta-feira, a partir do dia 08 de janeiro de 2013, exceto em dias de
feriado, no horário de 9 horas às 17 horas - horário oficial de BrasíliaDF - pelo telefone (55) (21) 2598-1818, que doravante, neste edital,
será referenciada como "Central de Atendimento".
2. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
2.1. Para a investidura no cargo o candidato deverá atender,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na
forma estabelecida neste Edital, seus Anexos e suas retificações, e na
Resolução No 11/2010 - CONSUNI, suas alterações e suas complementações;
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b) apresentar diploma de graduação em curso credenciado
pelo MEC ou em curso realizado no exterior, caso em que deve estar
devidamente revalidado.
c) apresentar declaração de não acumulação de cargos inacumuláveis;
d) estar registrado, e em situação regular junto ao órgão
fiscalizador do exercício da profissão, quando cabível;
e) ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;
f) se brasileiro: gozar dos direitos políticos e estar quites
com as obrigações eleitorais e militares, neste caso, se do sexo masculino;
g) se estrangeiro: ter visto de permanência em território
nacional;
h) firmar declaração de não estar cumprindo sanção por
inidoneidade, aplicada por qualquer órgão ou entidade da administração pública, de qualquer dos poderes, de qualquer dos entes federativos;
i) não ter sofrido, no exercício da função pública, as penalidades de demissão ou destituição de cargo em comissão;
j) ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência que
o incapacite para o exercício das tarefas inerentes ao cargo para o
qual concorre;
k) apresentar outros documentos que se fizerem necessários,
à época da posse, se solicitados pela UFRJ.
2.2. Todos os requisitos especificados no subitem 2.1 deste
Edital, alíneas "b" a "j, e aqueles que vierem a ser estabelecidos em
função da sua alínea "k", deverão ser comprovados por meio da
apresentação de documento original, juntamente com cópia, sendo
excluído do concurso aquele que não os apresentar.
2.3. Poderão participar do presente Concurso pessoas de nacionalidade brasileira e pessoas de nacionalidade estrangeira.
2.3.1. Os estrangeiros que participarem do presente certame
submeter-se-ão à legislação vigente no Brasil.
3. DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIÊNCIA
3.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Lei no
7.853/1989 e no Decreto no 3.298/1999, ficam reservadas vagas na
forma do Anexo II deste Edital, para candidatos portadores de deficiência.
3.2. O candidato portador de deficiência concorre em igualdade de condições com os demais candidatos às vagas de ampla
concorrência e, ainda, às vagas reservadas aos portadores de deficiência do cargo/área de atuação para o qual se inscreveu.
3.3. Somente serão consideradas como pessoas portadoras de
deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias constantes do
o
art. 4 do Decreto no 3.298/1999, alterado pelo Decreto no
5.296/2004.
3.4. O candidato que desejar concorrer a uma das vagas
reservadas às pessoas portadoras de deficiência deverá declarar tal
intento no ato da inscrição, especificando o tipo de deficiência do
qual é portador.
3.4.1. O candidato inscrito na forma do subitem anterior
deverá encaminhar laudo médico original ou cópia autenticada em
cartório, via SEDEX ou entregá-lo pessoalmente, ou por procuração
simples, à Divisão de Recursos Humana da Pró-Reitoria de Pessoal
da UFRJ - DVRH/PR-4/UFRJ - situada à Av. Pedro Calmon no 550,
sala 824 - CEP: 21.941-901 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão
- Rio de Janeiro - RJ.
3.4.2. O laudo médico deve ser postado ou entregue, impreterivelmente, até o último dia do período indicado no cronograma
do concurso, nos dias úteis, no horário de 9 horas às 17 horas,
considerando-se o horário oficial de Brasília-DF.
3.4.3. O laudo médico a que se refere o subitem 3.4.1 deve
conter as seguintes informações:
a) identificação da entidade, pública ou privada, expedidora;
b) nome completo do candidato;
c) especificação do tipo de deficiência, bem como do grau da
limitação que tal deficiência impõe ao seu portador;
d) indicação das prováveis causas da deficiência;
e) classificação internacional de doenças (CID);
f) local e data de sua emissão; e
g) assinatura e carimbo contendo o CRM do médico atestante.
3.4.4. O laudo médico deve ter sido emitido a no máximo 12
(doze) meses do último dia do prazo de inscrições.
3.4.5. O laudo médico não será devolvido, ainda que original, sob qualquer alegação, e dele não será fornecida cópia.
3.4.6. O candidato que encaminhar o laudo médico que não
atenda aos requisitos previstos nos subitens 3.4.3 e 3.4.4, ou ainda,
que não o encaminhar na forma dos subitens 3.4.1 e 3.4.2, perderá o
direito a concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência
e permanecerá concorrendo apenas às vagas de ampla concorrência.
3.5. O candidato portador de deficiência, classificado no
Concurso Público e nomeado para o provimento do cargo, será avaliado por uma equipe multiprofissional, antes da posse, de acordo
com o disposto no Artigo 14 da Lei no 8.112/1990 e no Artigo 43 do
Decreto no 3.298/1999, alterado pelo Decreto no 5.296/2004, na
UFRJ, no município do Rio de Janeiro, cabendo a ele arcar com as
despesas relativas à sua participação nessa avaliação.
3.5.1. A equipe multiprofissional emitirá parecer conclusivo,
observando as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, a natureza das atribuições inerentes ao cargo, a viabilidade das
condições de acessibilidade, o ambiente de trabalho, a possibilidade
de utilização, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que
habitualmente utilize e a Classificação Internacional de Doenças
(CID) apresentada.
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