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AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2017
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 19/04/2017, .Entrega das Propostas: a partir de 19/04/2017, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/05/2017, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Diversos para Laboratórios destinados ao atendimento das necessidades de diversos Centros de Custo da
Universidade de Brasília, de acordo com a tabela Especificações constante no Termo de Referência, na forma de Sistema de Registro de Preços
LEANDRO GONCALVES GOMES
Pregoeiro
(SIDEC - 19/05/2017) 154040-15257-2017NE800151

DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL N o- 95, DE 15 DE MAIO DE 2017
A FUB/FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, com base no art. 19, inciso XX do Decreto n. 6.944, DOU de 24/8/2009, torna pública a prorrogação por 01 (um) ano do prazo de validade do Concurso
Público para provimento de cargo docente, conforme quadro abaixo:
Unidade

Área

Cargo

TEL

Teoria da Literatura

Professor Adjunto "A"

Edital de
Abertura
23/2016

Edital de
Homologação
336/2016

Prorrogado até
11/08/2018

CARLOS VIEIRA MOTA
Decano
EDITAL N o- 97, DE 18 DE MAIO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna 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: Instituto de Geociências - IG. / Vagas: 1 (uma) vaga / Período de Inscrição:
22/05/2017 a 23/06/2017/ Base Legal: Portaria Interministerial n. 313,
de 04/08/2015, publicada no DOU de 05/08/2015, 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 Planejamento, 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 e pela
Lei 13.325/2016 / Área: Geologia Estrutural e Mapeamento Geológico. / Requisito Básico: Graduação em Geologia e Doutorado em
Geologia 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 administração da Universidade de Brasília.
2. A solicitação de inscrição será exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb.
3. A Remuneração e a Taxa de Inscrição para a Classe e
Regime de Trabalho estão em conformidade com os subitens a seguir:
3.1. Denominação: Adjunto "A" / Dedicação Exclusiva (DE)
/ Remuneração: R$ 9.570,41 / Taxa de Inscrição: R$ 227,87.
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 endereço 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 Condições Gerais, publicado no DOU n. 232, de 04 de dezembro de
2015, Seção 3, páginas 43 a 46, que o candidato, ao se inscrever para
o concurso, declara ter conhecimento.
CARLOS VIEIRA MOTA
Decano
EDITAL N o- 98, DE 18 DE MAIO DE 2017
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna 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 Gama - FGA. / Vagas: 1 (uma) vaga / Período de Inscrição: 22/05/2017
a 23/06/2017/ Base Legal: Portaria Interministerial n. 313, de
04/08/2015, publicada no DOU de 05/08/2015, 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 Planejamento, 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 e pela
Lei 13.325/2016 / Área: Sistemas Eletrônicos. / Requisito Básico:
Doutorado em Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Computação
ou Engenharia Elétrica ou Engenharia Biomédica ou Engenharia Mecatrônica ou Ciência da Computação ou 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 administração da Universidade de Brasília.
2. A solicitação de inscrição será exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb.
3. A Remuneração e a Taxa de Inscrição para a Classe e
Regime de Trabalho estão em conformidade com os subitens a seguir:
3.1. Denominação: Adjunto "A" / Dedicação Exclusiva (DE)
/ Remuneração: R$ 9.570,41 / Taxa de Inscrição: R$ 227,87.
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 endereço 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 Condições Gerais, publicado no DOU n. 232, de 04 de dezembro de
2015, Seção 3, páginas 43 a 46, que o candidato, ao se inscrever para
o concurso, declara ter conhecimento.
CARLOS VIEIRA MOTA
Decano
EDITAL N o- 99, DE 18 DE MAIO DE 2017
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna 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
Engenharia Mecânica - ENM. / Vagas: 1 (uma) vaga / Período de
Inscrição: 22/05/2017 a 23/06/2017/ Base Legal: Portaria Interministerial n. 313, de 04/08/2015, publicada no DOU de 05/08/2015,
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 Planejamento, 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 e pela Lei 13.325/2016 / Área: Engenharia Mecânica Subárea: Processos de Fabricação: Enfase em Conformação Mecânica. / Requisito Básico: Graduação em Engenharia Mecânica ou
áreas afins e Doutorado em Engenharia Mecânica ou Ciências Mecânicas ou Engenharia de Materiais e Metalúrgica ou 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 administração da Universidade de Brasília.
2. A solicitação de inscrição será exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb.
3. A Remuneração e a Taxa de Inscrição para a Classe e
Regime de Trabalho estão em conformidade com os subitens a seguir:
3.1. Denominação: Adjunto "A" / Dedicação Exclusiva (DE)
/ Remuneração: R$ 9.570,41 / Taxa de Inscrição: R$ 227,87.
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.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017052200026

5. O Edital de Abertura com informações sobre o processo
de inscrição, contendo datas e local, encontra-se disponível no endereço 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 Condições Gerais, publicado no DOU n. 232, de 04 de dezembro de
2015, Seção 3, páginas 43 a 46, que o candidato, ao se inscrever para
o concurso, declara ter conhecimento.
CARLOS VIEIRA MOTA
Decano
EDITAL N o- 100, DE 18 DE MAIO DE 2017
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna 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
Engenharia Elétrica - ENE. / Vagas: 1 (uma) vaga / Período de
Inscrição: 22/05/2017 a 23/06/2017/ Base Legal: Portaria Interministerial n. 313, de 04/08/2015, publicada no DOU de 05/08/2015,
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 Planejamento, 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 e pela Lei 13.325/2016 / Área: Teoria Eletromagnética,
Microondas, Propagação de Ondas, Antenas. / Requisito Básico: Doutorado em Engenharia Elétrica.
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 administração da Universidade de Brasília.
2. A solicitação de inscrição será exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb.
3. A Remuneração e a Taxa de Inscrição para a Classe e
Regime de Trabalho estão em conformidade com os subitens a seguir:
3.1. Denominação: Adjunto "A" / Dedicação Exclusiva (DE)
/ Remuneração: R$ 9.570,41 / Taxa de Inscrição: R$ 227,87.
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 endereço 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 Condições Gerais, publicado no DOU n. 232, de 04 de dezembro de
2015, Seção 3, páginas 43 a 46, que o candidato, ao se inscrever para
o concurso, declara ter conhecimento.
CARLOS VIEIRA MOTA
Decano
EDITAL N o- 182, DE 27 DE MARÇO DE 2017
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB comunica a prorrogação das inscrições da Seleção Simplificada objeto
do Edital de Abertura n.182/2017, publicado no DOU N°81, dia
28/04/2017, seção 3, páginas 45, conforme descrito abaixo:
Período de inscrição: até 26 de maio de 2017
CARLOS VIEIRA MOTA
Decano

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

