38

3

ISSN 1677-7069

Campus Universitário Darcy Ribeiro, 608 Norte, em frente ao
Minas Brasília Tênis Clube, informações: fone (61) 3107-3611
(Rodrigo), na Prefeitura do Campus, na Fazenda Água Limpa
(FAL)-CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM BOVINOCULTURA
DE LEITE, SMPW Quadra 17, Conjunto 1 -NÚCLEO RURAL
VARGEM BONITA-BRASÍLIA - DF. O Edital/Catálogo Oficial
do leilão estará disponível nos sites: Facebook: BSBLEILOES,
www.bsbleiloes.com.br; Informações nos telefones: (61) 999540503, (61) 98153-0503.

Gama e Planaltina, bem como em suas Unidades Dispersas,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Nº 128, quarta-feira, 6 de julho de 2016
habitacional destinados a abrigar unidades administrativas e acadêmicas, tais como, centros acadêmicos, laboratórios experimentais, salas de aula e sanitários, para atender as demandas da Fundação Universidade de Brasília - FUB

PRISCILLA MADALENA DUARTE DA MATA
Pregoeira
(SIDEC - 05/07/2016) 154040-15257-2016NE800125

WILLIAM SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 05/07/2016) 154040-15257-2016NE800125

PREGÃO Nº 15/2016
Brasília-DF, 3 de junho de 2016.
LUÍS AFONSO BERMÚDEZ
Decano de Administração
AVISOS DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 7/2016
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada
no D.O.U em 24/06/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto
da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de empresa terceirizada, com dedicação
exclusiva de mão de obra, especializada no fornecimento dos
serviços continuados de: pedreiro, auxiliar de pedreiro, ajudante, bem como armador, impermeabilizador, encarregado de
alvenaria, encarregado de impermeabilização e encarregado geral, necessários para reforma e manutenção (preventiva e corretiva) de diversas instalações prediais localizadas na Universidade de Brasília e nos seus Campi de Brasília, Ceilândia,

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 5/2015

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no
D.O.U em 29/06/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da
presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de ração para os animais mantidos no Centro de Primatologia do Instituto de Ciências Biológicas, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
CARLOS ALLAN DIAS FRANCO BOULLOSA
Pregoeiro
(SIDEC - 05/07/2016) 154040-15257-2016NE800125
PREGÃO Nº 651/2016
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no
D.O.U em 21/06/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
preços para a aquisição e instalação de módulos de containers do tipo

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 23106002860201590. , publicada no D.O.U de
02/05/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
serviços contínuo de salva vidas e tratador de piscinas, período diurno
e noturno, a ser executado nas dependências do Parque Aquático do
Centro Olímpico da UnB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Novo Edital:
06/07/2016 das 08h00 às 12h00 e d14h00 às 17h59. Endereço: Predio
da Reitoria 1. Andar - Campus Universitario Darcy Ribeiro Asa Norte
- BRASILIA - DFEntrega das Propostas: a partir de 06/07/2016 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/07/2016, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
ANDRESSA PEREIRA MACHADO VILLAR
Pregoeira
(SIDEC - 05/07/2016) 154040-15257-2016NE800125

DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS/DGP
EXTRATO DO EDITAL N° 287, DE 4 DE JULHO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
RESULTADO PROVISORIO
A Fundação Universidade de Brasília/FUB torna 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 / Portaria Autorizativa e data de publicação no DOU: 182 de 20/05/2013, e 405 de 30/08/2012 / Edital de Abertura e data de publicação no DOU: 349, de
18/12/2015/ Departamento de Economia / Área: Economia Agrícola e Meio Ambiente/ Vaga (s): 1 (uma).
1. Relação dos candidatos que realizaram as provas de caráter eliminatório e não atenderam a condição estabelecida no subitem n. 18.9.1 do Edital de Condições Gerais, por número de inscrição; nota da prova
escrita: 10029085; 6,45.
2. Relação dos candidatos que realizaram as provas de caráter eliminatório e atenderam a condição estabelecida no subitem n. 18.9.1 do Edital de Condições Gerais, por número de inscrição; nota da prova
escrita: 10029064; 7,00; / 10029227; 8,07; / 10029192; 7,65; / 10029067; 7,37.
3. Em conformidade com o subitem n. 18.9.1 do Edital de Condições Gerais, informamos que os candidatos que não atingiram nota igual ou superior a 7 (sete) nas provas de caráter eliminatório, não
considerando os pesos das respectivas provas, não tiveram a prova de títulos corrigida.
4. Os candidatos poderão obter o seu desempenho no Concurso Público por meio do endereço eletrônico http://www.dgp.unb.br/concursos, mediante a utilização da senha fornecida pelo CESPE durante o
processo de inscrição.
5. O material correspondente ao desempenho do candidato ficará disponível por até 15 dias. Após esse período, o referido material será excluído do endereço eletrônico, podendo, ainda, após esse período,
serem obtidas cópias, com ônus, mediante solicitação protocolizada no Protocolo do Arquivo Central, localizado no Prédio da Reitoria, térreo, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília, DF.
6. A interposição de recurso deverá obedecer ao disposto em seção própria contida no Edital de Condições Gerais, utilizando-se do Formulário de Recurso disponível no endereço eletrônico
http://www.dgp.unb.br/concursos.
7. A Comissão Examinadora efetuará a correção da prova de títulos do candidato que, após análise do recurso, tiver a sua condição de eliminado alterada para aprovado.
8. Cronograma das Provas
DATA
25/07/2016

EVENTO
HORÁRIO
1. Entrega dos Títulos para a Prova de Títulos;
8h30min
2. Sorteio da ordem de apresentação da Prova Oral
para Defesa de Conhecimentos e da Prova Didática;
3. Prova Oral para Defesa de Conhecimentos nos 9h
respectivos horários de cada candidato.
4. Sorteio do Objeto de Avaliação da Prova Didática
1. Prova Didática nos respectivos horários de cada 9h
candidato

26/07/2016

LOCAL
Faculdade de Economia - ECO - Prédio da
Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade - FACE - Sala D1 10/19 Universidade de Brasília - Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte CEP:
70904-970

9. Recomenda-se que o candidato se apresente no local designado para a realização das provas com antecedência do horário estabelecido portando o documento de identidade original.
10. Será desclassificado do concurso o candidato que não comparecer no horário estabelecido ou sorteado para qualquer um dos eventos.
11. Os títulos a serem entregues para a Prova de Títulos deverão ser organizados seguindo as instruções contidas no Edital de Condições Gerais.
12. As Provas Didática e Oral para Defesa de Conhecimentos serão abertas ao público, sendo defeso ao público arguir quaisquer dos candidatos.
13. As Provas Didática e Oral para Defesa de Conhecimentos serão gravadas em meio magnético ou eletrônico de voz.
MARIA ÂNGELA GUIMARÃES FEITOSA
Decana
EXTRATO DO EDITAL N° 289, DE 5 DE JULHO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO
CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
RESULTADO PROVISORIO
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna 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 / Portaria
Autorizativa e data de publicação no DOU: 182 de 20/05/2013 /
Edital de Abertura e data de publicação no DOU: 270, de 28/10/2015/
Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) / Área: População e
Meio Ambiente / Vaga:1 (uma).
1. Relação dos candidatos que realizaram as provas de caráter eliminatório e não atenderam a condição estabelecida no subitem
n. 17.9 do Edital de Condições Gerais, por número de inscrição; nota
da prova didática e nota da prova oral; 10028517; 6,52; 7,84; /
10028599; 6,46; 7,22; / 10028548; 6,48; 6,71; / 10027910; 5,47; 5,82;
/ 10027934; 6,62; 6,67; / 10028193; 3,54; 4,71.

2. Relação dos candidatos que realizaram as provas de caráter eliminatório e atenderam a condição estabelecida no subitem n.
17.9 do Edital de Condições Gerais, por número de inscrição; nota da
prova didática; nota da prova oral; nota da prova de títulos e nota
final do concurso; 10028614; 8,66; 8,98; 3,00; 9,17; / 10028178;
8,80; 8,82; 7,00; 9,51; / 10027879; 7,01; 7,26; 6,02; 7,78; /
10028061; 8,65; 8,33; 1,39; 8,57; / 10028144; 9,94; 9,85; 0,00; 9,88;
/ 10027997; 7,63; 7,41; 5,17; 8,00.
3. Em conformidade com o subitem n. 17.9 do Edital de
Condições Gerais, informamos que os candidatos que não atingiram
nota igual ou superior a 7 (sete) nas provas de caráter eliminatório,
não considerando os pesos das respectivas provas, não tiveram a
prova de títulos corrigida.
4. Os candidatos poderão obter o seu desempenho no Concurso
Público
por
meio
do
endereço
eletrônico
http://www.dgp.unb.br/concursos, mediante a utilização da senha fornecida pelo CESPE durante o processo de inscrição.
5. O material correspondente ao desempenho do candidato
ficará disponível por até 15 dias. Após esse período, o referido material será excluído do endereço eletrônico, podendo, ainda, após esse
período, serem obtidas cópias, com ônus, mediante solicitação protocolizada no Protocolo do Arquivo Central, localizado no Prédio da

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032016070600038

Reitoria, térreo, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte,
Brasília, DF.
6. A interposição de recurso deverá obedecer ao disposto em
seção própria contida no Edital de Condições Gerais, utilizando-se do
Formulário de Recurso disponível no endereço eletrônico
http://www.dgp.unb.br/concursos.
7. A Comissão Examinadora efetuará a correção da prova de
títulos do candidato que, após análise do recurso, tiver a sua condição
de eliminado alterada para aprovado.
MARIA ÂNGELA GUIMARÃES FEITOSA
Decana
EDITAL
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE ABERTURA Nº 232,
DE 27 DE JUNHO DE 2016
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR
SUBSTITUTO
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna público a retificação do Extrato de Abertura nº 232, datado de
27/06/2016, publicado no DOU n. 125, de 01/07/2016, seção 3, página 46.

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

