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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 A classificação no concurso não assegura ao candidato

o direito à nomeação imediata para o cargo, mas a expectativa de nele
ser empossado, obedecendo-se à ordem de classificação, observado o
prazo de validade do concurso.

12.2 Os candidatos investidos nos cargos serão lotados nos
Departamentos Acadêmicos responsáveis pela realização do respec-
tivo concurso.

12.3 O candidato aprovado poderá ser aproveitado, no in-
teresse exclusivo da administração Pública, em outra Instituição Fe-
deral de ensino vinculada ao MEC, desde que observados os re-
quisitos elencados na conclusão do Parecer n° 20/2014/DEPCON-
SU/PGF/AGU e que o exercício do servidor aproveitado que proverá
o cargo vago se dê na mesma localidade do exercício do cargo
concursado neste edital, em obséquio à Decisão Normativa/TCU n°
212/1998 e no Acórdão /TCU/ n° 569/2006-Plenário, processo n° TC-
005.514/2004-9.

12.4 Novas vagas que venham a ser autorizadas pelos órgãos
competentes, dentro do prazo de validade deste concurso, poderão ser
preenchidas por ordem de classificação dos candidatos, observada a
legislação vigente.

12.5 Correm por conta dos candidatos, sem qualquer res-
ponsabilidade da Universidade Federal da Paraíba, as despesas ne-
cessárias para realização do concurso, tais como gastos com des-
locamento e passagens, despesas com alimentação, hospedagem ou
congêneres.

12.6 A Universidade Federal da Paraíba não responde por
extravios de documentos enviados pela via postal.

12.7 É de inteira responsabilidade do candidato o acom-
panhamento das publicações dos editais, informações, avisos e con-
gêneres, seja pelo Diário Oficial da União, pelos quadros de aviso do
Departamento Acadêmico responsável pelo concurso, ou pelos sites
da UFPB.

12.8 Ao servidor público é proibido atuar como procurador
junto a repartições públicas, conforme o disposto no item XI do
Artigo 117, da Lei no 8 . 11 2 / 9 0 .

12.9 Os casos omissos serão resolvidos, em primeira ins-
tância, pelas comissões examinadoras de cada concurso.

MARGARETH DE FATIMA FORMIGA
MELO DINIZ

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL No- 163, DE 17 DE ABRIL DE 2015
INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO DE PROFESSOR

Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Univer-
sidade Federal do Paraná, conforme Portaria nº 2.590 de 26/09/97, torno
público que estarão abertas as inscrições para a seleção de PROFESSOR
SUBSTITUTO DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E
TECNOLÓGICO da Universidade Federal do Paraná, nos termos das
Leis 8.745/93 e alterações dadas pelas Leis 9.849/99, 12.425/11 e
12.772/12, e Decreto nº 8.260 de 29/05/2014, publicado no D.O.U de
30/05/2014, por 05 (cinco) dias úteis a partir da data da publicação do
presente Edital no Diário Oficial da União, conforme abaixo:

1.1 - Setor: Educação Profissional e Tecnológica
Área de Conhecimento: Gestão Pública
Processo: 23075. 070496/2015-03
Número de Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Graduação (Bacharelado ou Tecnólogo) em Ad-

ministração com Mestrado em qualquer área de conhecimento OU
Graduação (Bacharelado ou Tecnólogo) em Administração Pública
com Mestrado em qualquer área de conhecimento OU Graduação
(Bacharelado ou Tecnólogo) em Gestão Pública com Mestrado em
qualquer área de conhecimento, obtidos na forma da lei.

Tipos de Provas: Análise de Currículo e Didática
Local e Horário das Inscrições: Coordenação Acadêmica do

Setor de Educação Profissional e Tecnológica - situado à Rua Dr.
Alcides Vieira Arcoverde, 1225, das 14h00 às 17h00.

2 - DA REMUNERAÇÃO
2.1 - O professor substituto será contratado nos termos da

Lei nº 8745/93, no nível 1 da Classe DI da carreira do Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e perceberá remuneração com-
posta de: Vencimento Básico + Retribuição por Titulação, de acordo
com a titulação apresentada no ato da contratação, + Auxílio-ali-
mentação, conforme os valores estabelecidos neste edital.

2.1.1 - A remuneração de professor substituto em regime de
40 horas semanais será a seguinte:

Graduação com Mestrado: R$ 3.799,70; Graduação com
Doutorado: R$ 5.143,41. O valor do Auxílio Alimentação será de R$
373,00.

3 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1- Os candidatos deverão apresentar requerimento de ins-

crição disponível no site http://www.progepe.ufpr.br ou na Secretaria
do Departamento, cópia do documento de identidade, da titulação, do
"curriculum vitae" acompanhado dos respectivos comprovantes e re-
colher a taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 (quarenta reais). A
titulação exigida no presente Edital, quando obtida no exterior, deverá
estar revalidada, de acordo com a legislação brasileira. A guia de
recolhimento da taxa de inscrição deverá ser obtida na internet no
endereço www.progepe.ufpr.br ou na Secretaria do Departamento no
qual serão realizadas as inscrições. As taxas só poderão ser pagas nas
agências do Banco do Brasil e não serão devolvidas em caso al-
gum.

3.2 - O candidato estrangeiro deverá no ato da contratação
ser portador do Visto Permanente ou Visto Temporário item V.

3.3 - O período de vigência do contrato não poderá exceder
a 24 (vinte e quatro) meses, e será estabelecido na portaria de con-
tratação e no ato da assinatura do contrato, dependendo da dispo-
nibilidade orçamentária e da disponibilidade da vaga, podendo ser
prorrogado de acordo com as Leis nº 8.745/93 e 9.849/99 conforme
interesse da Instituição.

3.4 - É proibida a contratação, nos termos das Leis n.º
8.745/93 e 9.849/99, de servidores da Administração Direta ou In-
direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e con-
troladas, com exceção dos ocupantes de cargo técnico ou científico,
desde que comprovada a compatibilidade de horários.

3.5 - É proibida a contratação de pessoas que possuem par-
ticipação em gerência ou administração de empresa privada ou de
sociedade civil, ou, ainda, que exerçam o comércio, exceto na qua-
lidade de acionista, cotista ou comanditário, segundo o inciso X do
art.117 da Lei nº 8.112/1990.

3.6 - É proibida a contratação de pessoas nomeadas ou de-
signadas, ainda que a título precário ou em substituição para o exer-
cício de cargo em comissão ou função de confiança.

3.7 - É proibida a contratação de pessoas que já tenham sido
contratadas com fundamento nas Leis 8.745/93 e 9.849/99, inclusive
na condição de professor substituto ou visitante, antes de decorridos
24 meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hi-
póteses dos incisos I e IX do art. 2º desta Lei, mediante prévia
autorização, conforme determina o art. 5º da Lei 8.745/93.

3.8 - É proibida a contratação de servidor público federal que
esteja usufruindo de licença incentivada sem remuneração, com fun-
damento no art. 10, inciso II, da Medida Provisória 1.917/99 de
19/08/99.

3.9 - O professor substituto fará jus ao pagamento da Re-
tribuição por Titulação, conforme titulação apresentada no ato da
contratação, sendo vedada qualquer alteração posterior.

3.10 - As demais informações, o programa e as normas para
admissão de professor substituto encontram-se à disposição dos in-
teressados na Secretaria do respectivo Departamento.

3.11 - O presente edital, as Resoluções nº 92/06, alterada
pela Resolução nº04/13 e Resolução nº 10/05 - CEPE, bem como
outros concursos para a carreira docente e técnico-administrativa,
também estão disponíveis na Internet pelo seguinte endereço:
h t t p : / / w w w. p r o g e p e . u f p r. b r

LARYSSA MARTINS BORN
Pró-Reitora

EDITAL No- 164, DE 17 DE ABRIL DE 2015
INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO DE PROFESSOR

Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Uni-
versidade Federal do Paraná, conforme Portaria nº 2.590 de 26/09/97,
torno público que estarão abertas as inscrições para a seleção de
PROFESSOR SUBSTITUTO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO
SUPERIOR, nos termos das Leis 8.745/93 e alterações dadas pelas
Leis 9.849/99, 12.425/11 e 12.772/12, por 05 (cinco) dias úteis a
partir da data da publicação do presente Edital no Diário Oficial da
União, conforme abaixo:

1 - DO PROCESSO SELETIVO
1.1 - Setor: Ciências Biológicas
1.1.1 - Departamento: Bioquímica e Biologia Molecular
Área de Conhecimento: Bioquímica
Matéria Específica: Bioquímica, Biofísica e Biologia Mo-

lecular
Processo: 23075.065412/2015-10
Número de Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Requisitos: Mestrado em Bioquímica ou áreas afins, obtidas

na forma da lei.
Tipos de Provas: Análise de Currículo e Didática
Local e Horário das Inscrições: Secretaria do Departamento

de Bioquímica e Biologia Molecular situado à Rua Cel. Francisco
Heráclito dos Santos, s/nº, Centro Politécnico- Jardim das Américas,
das 09h00 às 16h00.

1.2 - Setor: Ciências Exatas
1.2.1 - Departamento: Informática
Área de Conhecimento: Ciência da Computação
Matéria Específica: Programação de Computadores e Mé-

todos Numéricos
Processo: 23075.067988/2015-11
Número de Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Mestre em Ciência da Computação ou Infor-

mática, obtidas na forma da lei.
Tipos de Provas: Análise de Currículo e Didática
Local e Horário das Inscrições: Secretaria do Departamento

de Informática, situado à Rua Cel. Francisco Heráclito dos Santos,
s/nº, Centro Politécnico - Jardim das Américas, das 09h00 às
12h00.

1.3 - Setor: Educação Profissional e Tecnológica
Área de Conhecimento: Informática
Matéria Específica: Linguagem de Programação orientada a

Objetos e Introdução a Banco de Dados
Processo: 23075.070498/2015-94
Número de Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Graduação na grande área do CNPq de Infor-

mática ou Ciências da Computação com Mestrado na grande área do
CNPq de Informática ou Ciências da Computação ou Mestrado em
Bioinformática, obtidas na forma da lei.

Tipos de Provas: Análise de Currículo e Didática
Local e Horário das Inscrições: Coordenação Acadêmica do

Setor de Educação Profissional e Tecnológica situado à Rua Dr.
Alcides Vieira Arcoverde, 1225, das 14h00 às 17h00.

2 - DA REMUNERAÇÃO
2.1 - O professor substituto será contratado nos termos da

Lei nº 8745/93, no nível I da Classe A da carreira de Magistério
Superior e perceberá remuneração composta de: Vencimento Básico +
Retribuição por Titulação, de acordo com a titulação apresentada no
ato da contratação, + Auxílio-alimentação, conforme os valores es-
tabelecidos neste edital.

2.1.1 - A remuneração de professor substituto em regime de
20 horas semanais será a seguinte:

Graduação com Mestrado: R$ 2.498,78; Graduação com
Doutorado: R$ 2.983,59. O valor do Auxílio Alimentação será de R$
186,50.

2.1.2 - A remuneração de professor substituto em regime de
40 horas semanais será a seguinte:

Graduação com Mestrado: R$ 3.799,70; Graduação com
Doutorado: R$ 5.143,41. O valor do Auxílio Alimentação será de R$
373,00.

3 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 - Os candidatos deverão apresentar requerimento de ins-

crição disponível no site http://www.progepe.ufpr.br ou na Secretaria
do Departamento, cópia do documento de identidade, da titulação, do
"curriculum vitae" acompanhado dos respectivos comprovantes e re-
colher a taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 (quarenta reais). A
titulação exigida no presente Edital, quando obtida no exterior, deverá
estar revalidada, de acordo com a legislação brasileira. A guia de
recolhimento da taxa de inscrição deverá ser obtida na internet no
endereço www.progepe.ufpr.br ou na Secretaria do Departamento no
qual serão realizadas as inscrições. As taxas só poderão ser pagas nas
agências do Banco do Brasil e não serão devolvidas em caso al-
gum.

3.2 - O candidato estrangeiro deverá no ato da contratação
ser portador do Visto Permanente ou Visto Temporário item V.

3.3 - O período de vigência do contrato não poderá exceder
a 24 (vinte e quatro) meses, e será estabelecido na portaria de con-
tratação e no ato da assinatura do contrato, dependendo da dispo-
nibilidade orçamentária e da disponibilidade da vaga, podendo ser
prorrogado de acordo com as Leis nº 8.745/93 e 9.849/99 conforme
interesse da Instituição.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 5/2015 publicado no D.O. de
20/04/2015 , Seção 3, Pág. 71. Onde se lê: Valor Total: R$ 3.544,00
Leia-se : Valor Total: R$ 3.307,73

(SICON - 20/04/2015) 153065-15231-2015NE800032

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 153808

Número do Contrato: 49/2014.
Nº Processo: 026737/2014-98.
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2014. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANA -CNPJ Contratado: 05510322000102. Con-
tratado : TGDR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - -EPP. Ob-
jeto: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 60 (ses-
senta) dias, sem reajuste de preços.(VT). Fundamento Legal: Lei
8.666/93 . Vigência: 15/04/2015 a 14/06/2015. Data de Assinatura:
14/04/2015.

(SICON - 20/04/2015) 153808-15232-2015NE800206

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 49/2015 - UASG 153808

Nº Processo: 043604/2014-86 . Objeto: Pregão Eletrônico - Implan-
tação de Sistema Registro de Preços, com vigência de doze meses,
para aquisição parcelada, conforme necessidade, de materiais de uso
hospitalar (lâminas, cateteres, dispositivo incont. urinária e outros). O
objeto atenderá o Hospital de Clínicas da UFPR, conforme espe-
cificações detalhadas constantes em edital e anexos. Total de Itens
Licitados: 00070. Edital: 22/04/2015 de 08h00 às 17h00. Endereço:
Rua General Carneiro, 181 Alto da Glória - CURITIBA - PR. Entrega
das Propostas: a partir de 22/04/2015 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 13/05/2015 às 10h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

MARCELO CZAIKOWSKI
Pregoeiro

(SIDEC - 20/04/2015) 153808-15232-2015NE800206

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 29/2015

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, pro-
cesso Nº 065104/2015-86. , publicada no D.O.U de 26/03/2015 . Objeto: Pre-
gão Eletrônico - Serviços de assistência técnica, autorizada pela fabricante, de
equipamentos pertencentes ao Núcleo de Concursos desta Universidade. No-
vo Edital: 22/04/2015 das 08h00 às 12h00 e d13h00 às 17h00. Endereço: Rua
Xv de Novembro, 1299 Centro - CURITIBA - PREntrega das Propostas: a
partir de 22/04/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 07/05/2015, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RICARDO BELINSKI
Pregoeiro

(SIDEC - 20/04/2015) 153079-15232-2015NE800061
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