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7.12. Por conveniência da Administração da UFRR, os
candidatos aprovados que não foram contratados por ocasião do
limite das vagas, com base neste Edital, poderão ser contratados,
posteriormente, no caso da existência de vagas, desde que esta
contratação ocorra dentro do prazo de até 1 (um) ano, a contar da data
de publicação do Edital de Homologação no DOU.
7.13. O resultado preliminar deverá ser enviado à
Coordenação de Estudos, Seleção e Concursos até o dia 26 de março
de 2018, por ordem decrescente de classificação, de acordo com as
atas de aplicação e formulários de correção, para publicação no site
da UFRR: www.progesp.ufrr.br.
7.14. Em caso de empate na nota final do processo seletivo
simplificado terá preferência para desempate, sucessivamente, o
candidato que:
a) obtiver maior pontuação na prova escrita;
b) obtiver maior pontuação na entrevista;
c) obtiver maior pontuação na análise curricular;
d) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último
dia de inscrição Concurso Público, nos termos da Lei nº 10.741/03
(Estatuto do Idoso);
e) tiver participado como jurado, de acordo com o artigo 440
do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689 de 03 de outubro
de 1941); e
f) persistindo o empate, será considerado classificado o
candidato com mais idade.
8. DOS RECURSOS
8.1. Poderá o candidato interpor recurso no prazo de 01 (um)
dia útil, das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min,
contado a partir da divulgação do resultado preliminar no endereço
eletrônico: www.progesp.ufrr.br/ e divulgação no mural da Próreitoria de Gestão de Pessoas.
8.2. Os recursos deverão ser encaminhados à Pró-reitora de
Gestão de Pessoas e entregues na Coordenação de Estudos, Seleção e
Concursos, pessoalmente ou através do e-mail: cesc@ufrr.br.
8.3. Não serão apreciados os recursos intempestivos, sem
fundamentação, sem identificação ou que não guardem relação com o
objeto deste processo seletivo simplificado.
8.4. Em hipótese alguma serão avaliados pedidos de revisão
de recurso, recurso de recurso e/ou recurso do resultado final.
9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
9.1. A classificação no processo seletivo não assegura ao
candidato o direito de ingresso automático para o cargo de Professor
Substituto, mas apenas a expectativa de direito à contratação, ficando
a assinatura do contrato condicionada à observância das disposições
da Lei no 8.745/93, à todas as condições deste Edital, à rigorosa

ordem de classificação, ao prazo de validade do processo seletivo e
ao exclusivo interesse e conveniência dada pela UFRR bem como, a
aceitação no Sistema SIAPE dos dados cadastrais do aprovado.
9.2. O contrato extinguir-se-á, sem direito a indenização, nas
seguintes situações:
9.2.1. Por término do prazo contratual; ou
9.2.2. Por iniciativa do contratado, que deverá ser
comunicada com antecedência mínima de trinta dias.
9.3. A extinção do contrato, por iniciativa da Universidade,
decorrente de conveniência administrativa, será comunicada por
escrito e, nesta hipótese, o contratado fará jus ao pagamento de 50%
do que lhe seria devido até o fim do contrato, a título de
indenização.
9.4. O Contrato do Professor Substituto terá a vigência de 6
(seis) meses e/ou coincidirá com a data de término do semestre letivo,
não podendo ser inferior a 30 dias e em caso de renovação o mesmo
não poderá ultrapassar a vigência de 24 (vinte e quatro) meses, por
conveniência dos Departamentos Didáticos.
9.5. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei nº 8.745/93 poderão ser novamente contratados,
desde que já tenha decorrido 24 (vinte e quatro) meses do
encerramento do contrato anterior.
9.6. Por conveniência da Administração da UFRR, os
candidatos aprovados que não foram contratados por ocasião do
limite das vagas, com base neste Edital, poderão ser contratados,
posteriormente, no caso da existência de vagas, desde que esta
contratação ocorra dentro do prazo de até 1 (um) ano, a contar da data
de publicação do Edital de Homologação no DOU.
10. DO RESULTADO FINAL
10.1. A homologação do resultado final deste processo
seletivo simplificado será publicada no Diário Oficial da União DOU - e, após, divulgada no sítio eletrônico, por ordem decrescente
dos pontos obtidos nas três fases de avaliação, observados os pontos
mínimos exigidos para habilitação, obedecidos os critérios de
desempates e demais normas constantes neste Edital.
10.2. As convocações para assinatura de contrato serão
realizadas pela Diretoria de Administração e Recursos
Humanos/PROGESP. O candidato aprovado e classificado será
comunicado por e-mail e/ou telefone, devendo, para tanto, manter
atualizados seus endereços de e-mail ou outros dados no sistema de
inscrição.
10.2.1. Os candidatos convocados só poderão entrar em
exercício após assinatura do contrato.
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10.3. É responsabilidade do candidato manter atualizado seu
cadastro junto ao sistema de inscrições. A PROGESP não se
responsabilizará por alteração cadastral do candidato que não for
previamente comunicada pelo mesmo à CESC, em qualquer momento
da validade do processo seletivo simplificado.
10.4. É de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos
decorrentes da não atualização de seu endereço.
11 - DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Banca
Examinadora e/ou Pró-reitoria de Gestão de Pessoas.
11.2. Não serão fornecidos atestados, certificados ou
certidões relativas à classificação ou notas de candidatos, valendo
para tal fim os resultados publicados no Diário Oficial da União.
11.3. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos,
certificados ou certidões relativas a notas de candidatos reprovados.
11.4. Todas as informações relativas ao presente processo
seletivo simplificado, após a homologação do Resultado Final,
deverão ser obtidas na Coordenação de Estudos, Seleção e
Concursos.
11.5. O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 01
(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da
publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da
União
CARLOS ALBERTO MARINHO CIRINO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 29/2017
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada,
publicada no D.O.U em 07/03/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico Contratação de serviços de fornecimento e implementação de solução
em equipamentos de Data Center e replicação de dados em site
backup para contingência de dados críticos.
ROBERTA PIMENTEL CARDOSO
Diretora de Compras
(SIDEC - 15/03/2018) 154080-15277-2018NE800040

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
EDITAL DE ABERTURA CPD Nº 11, DE 15 DE MARÇO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE CARGO DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
A Fundação Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ torna público o presente Edital de Concurso Público para provimento de cargo Docente do Magistério Superior, classe Adjunto-A, para o
Departamento de Letras Artes e Cultura - DELAC, na área de LÍNGUA INGLESA E LINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este edital e pelo Edital de Condições Gerais, publicado no Diário Oficial da União de 22/01/2016, seção 3, páginas 31 a 34, disponibilizado no endereço eletrônico
de concursos da UFSJ: http://www.ufsj.edu.br/progp/concurso_docentes.php.
1.2 O presente Concurso Público é para ingresso na Carreira do Magistério Superior, na Classe: A; Denominação: Adjunto; Nível: I.
1.2.1 A nomeação do candidato aprovado será sempre realizada no primeiro nível da Classe A.
1.3 Requisito Básico: Licenciatura em Letras: português e inglês com Doutorado em linguística aplicada, com foco no ensino de língua estrangeira.
1.3.1 O requisito básico deverá ser comprovado mediante apresentação de Diploma devidamente registrado até a data da posse, nos termos da legislação pertinente.
1.4 Unidade de Lotação: Departamento de Letras Artes e Cultura.
1.5 Regime de Trabalho: 40 horas com Dedicação Exclusiva.
2 DA INSCRIÇÃO
2.1 Período de Inscrição: de 19 de março a 17 de abril de 2018 (exceto feriados, recessos e finais de semana).
2.2 Valor da inscrição: R$ 287,57 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).
2.3 Local e Horário de Inscrição: Departamento de Letras, Artes e Cultura, sala 3.09 - Campus Dom Bosco. Praça Dom Helvécio, 74. Fábricas - CEP 36301-160. São João del-Rei, MG. Telefone: (32) 33795144, e-mail: delac@ufsj.edu.br, de 14h às 17h.
2.3.1 Os documentos necessários para a inscrição no concurso poderão ser encaminhados, via SEDEX, com data de postagem até o dia 17 de abril.
2.4 Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição: 19 a 21 de março.
2.4.1 O resultado da solicitação de isenção será divulgado no endereço eletrônico de concursos, no link específico do concurso, até o dia 26 de março.
3 DO NÚMERO DE VAGAS E REMUNERAÇÃO INICIAL
3.1 Número de vagas: 01 (uma);
Remuneração:
.

.

Classe/Nível
Adjunto A/Nível I

Regime de Trabalho
Dedicação Exclusiva

Vencimento Básico (R$)
4.455,22

Retribuição por titulação de Doutorado
5.130,45

3.3 O pagamento de Retribuição por Titulação - RT fica condicionado à apresentação do diploma de conclusão de curso, conforme determinado pelo Ofício Circular nº 818/2016 - MP do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de 09/12/2016, não sendo admitidos documentos que não o diploma.
3.4 Os valores da remuneração especificados no item 3.2 serão acrescidos de auxílio-alimentação e de auxílio-transporte nos termos da legislação vigente.
4 DA RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
4.1 Em cumprimento à ordem emanada na AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 765-21.2011.4.01.3815, da Justiça Federal, Subseção Judiciária de São João del-Rei, a vaga constante do item 3.1 é destinada,
preferencialmente, ao candidato portador de deficiência física.
4.2 O candidato portador de deficiência, além de atingir a pontuação mínima exigida para os demais candidatos da ampla concorrência, deverá obter pontuação que não seja inferior a 20% (vinte por cento)
da pontuação obtida pelo primeiro colocado na classificação por ampla concorrência.
5 DAS PROVAS DO CONCURSO
5.1 O presente concurso constará das seguintes provas, realizadas sequencialmente:
5.1.1 Prova Escrita;
5.1.2 Prova Didática;
5.1.3 Prova de Títulos;
5.1.4 Prova de Defesa do Plano de Trabalho;
5.2 As provas Escrita e Didática serão realizadas em língua inglesa. O Plano de Trabalho e sua defesa serão em língua portuguesa.
5.3 O candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na prova Escrita ou na prova Didática estará automaticamente eliminado do certame.
5.4 Caberá recurso do resultado final das provas discriminadas no item 5.3, no prazo de 24 horas da divulgação do resultado, que deverá ser protocolado no mesmo local das inscrições.
5.5 A data prevista para o início das provas é 14 de maio de 2018. A confirmação da data, juntamente com o horário e o local das provas, serão divulgados no endereço eletrônico de concursos, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias do início das provas.
6 DO PROGRAMA
6.1 Métodos e Abordagens no Ensino de Língua Estrangeira;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032018031600048
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