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12.2. Os recursos serão apresentados à Congregação, em
última instância, contra a homologação ou a anulação total ou parcial
do Concurso, no prazo de dez dias, contados a partir de sua di-
vulgação oficial por Edital afixado em local público e visível ou por
publicação em órgão de comunicação, interno ou externo à Uni-
versidade.

12.2.1. O Diretor da Unidade deverá cientificar os demais
candidatos do respectivo concurso sobre a interposição de recurso,
disponibilizar, para consulta, o inteiro teor da documentação apre-
sentada pelo recursante, e solicitar que, caso queiram, se manifestem
no prazo de dez dias, apresentando suas alegações.

12.2.2. A decisão do órgão competente deverá ser precedida
por exame e parecer de relator(es) indicado(s) pela autoridade ou
órgão competente.

12.3. A autoridade que preside o Órgão a que for apre-
sentado o pedido de reconsideração ou de interposição de recurso
decidirá, em exame preliminar, sobre os requisitos de sua admis-
sibilidade.

12.3.1. O pedido de reconsideração e a interposição de re-
curso somente serão recebidos:

I- por escrito;
II- dentro do prazo;
III- pelo órgão competente;
IV- por quem seja legitimado;
V- pessoalmente, mediante protocolo.
12.3.2. O pedido deve ser protocolizado perante a autoridade

ou órgão contra o qual se interpõe o recurso ou o pedido de re-
consideração.

12.3.3. Na hipótese de sua admissibilidade, o pedido de
reconsideração ou o recurso será julgado, observado o disposto no
artigo 126 do Regimento Geral da UFMG.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Os prazos expressos em dias, no presente Edital, serão

contados de modo contínuo.
13.2. A contagem do prazo exclui o dia do começo e inclui

o dia do vencimento.
13.3. Quando a data inicial ou final coincidir com dia em

que não houver expediente na Secretaria do órgão pertinente ou em
que o expediente for encerrado antes do horário normal, o prazo será
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

13.4. O Concurso não será interrompido em caso de falha
técnica na(s) página(s) eletrônica(s) citada(s) no presente Edital.

13.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 466, DE 27 DE JULHO DE 2017
PROCESSO SELETIVO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais torna
público que, consoante o(s) prazo(s) abaixo especificado(s), conta-
do(s) a partir da publicação deste Edital, serão recebidas as inscrições
de candidatos ao(s) processo(s) seletivo(s) para preenchimento de
vaga(s) de PROFESSOR SUBSTITUTO, a ser(em) lotado(s) nesta
Universidade, de acordo com a seguinte distribuição:

UNIDADE: Instituto de Ciências Exatas. DEPARTAMEN-
TO: Matemática. VAGA(S): 01 (uma). ÁREA DE CONHECIMEN-
TO: Matemática. TITULAÇÃO: Graduação ou Mestrado ou Dou-
torado em Matemática. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias a
partir da data de publicação deste Edital. DATA DA SELEÇÃO: até
05 (cinco) dias úteis após o encerramento das inscrições. FORMA DE
SELEÇÃO: análise de "curriculum vitae" e entrevista (ambas em
caráter eliminatório). PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 6
(seis) meses, contados a partir do dia subsequente à publicação do
Edital de Homologação do resultado final, podendo ser prorrogado
por igual período, a critério do órgão interessado no certame.

UNIDADE: Instituto de Geociências. DEPARTAMENTO:
Geografia. VAGA(S): 02 (duas). ÁREAS DE CONHECIMENTO:
Área 1 = Marketing Turístico, Agências de Viagens, Transporte Tu-
rístico, Meios de Hospedagem e Sociologia do Lazer e do Turismo
(uma vaga); Área 2 = Marketing Turístico, Empreendedorismo e
Inovação em Turismo, E-Turismo, Tecnologias da Informação, Co-
municação e Planejamento Turístico (uma vaga). TITULAÇÃO: Gra-
duação ou Mestrado ou Doutorado em Turismo, Administração, Ho-
telaria, Sociologia, Geografia ou áreas afins (Área 1); Graduação ou
Mestrado ou Doutorado em Turismo, Geografia, Administração, Co-
municação, Sistema de Informação ou áreas afins (Área 2). PRAZO
DE INSCRIÇÃO: 10 (dez) dias a partir da data de publicação deste
Edital. DATA DA SELEÇÃO: até 10 (dez) dias úteis após o en-
cerramento das inscrições. FORMA DE SELEÇÃO: análise de "cur-
riculum vitae" eentrevista. PRAZO DE VALIDADE DO CONCUR-
SO: 6 (seis) meses, contados a partir do dia subsequente à publicação
do Edital de Homologação do resultado final, podendo ser prorrogado
por igual período, a critério do órgão interessado no certame.

1. As inscrições serão feitas na(s) Secretaria(s) do(s) De-
partamento(s) a que se destina(m) a(s) vaga(s), no horário de 08:30 às
17:30 (Departamento de Matemática) e no horário de 09:00 às 11:00
e de 14:00 às 16:00 (Departamento de Geografia), nos dias úteis, pelo
interessado ou por procuração.

1.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos: I) Carteira de Identidade ou outro documento
que comprove ser brasileiro nato ou naturalizado; se estrangeiro,
deverá comprovar ser portador do visto pertinente (original e cópia);
II) CPF (original e cópia); III) prova de quitação com a justiça
eleitoral e prova de quitação com o serviço militar, quando couber;
IV) declaração de que está apto a comprovar a titulação exigida no
ato da assinatura do contrato; V) três exemplares do "curriculum
vitae", abrangendo: a) graus, diplomas universitários e certificados de
cursos de especialização e de aperfeiçoamento (título obtido em ins-

tituição estrangeira com reconhecimento ou revalidação por univer-
sidade pública); b) experiência docente; c) experiência científica, téc-
nica ou artística; d) experiência em administração acadêmica; e) pu-
blicações; f) distinção obtida em reconhecimento de atividade in-
telectual relevante; VI) documentos comprobatórios do "curriculum
vitae" apresentados em via única; VII) declaração de não possuir
participação em gerência ou administração de empresa privada ou de
sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acio-
nista, cotista ou comanditário, segundo o inciso X do art. 117 da Lei
nº 8.112/1990.

1.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso
público com cédula de identidade com visto temporário, entretanto,
por ocasião da contratação, será exigida a cédula de identidade com
visto permanente ou, no mínimo, o visto temporário com prazo de
validade compatível. Neste caso, deverá ser exigida no prazo de 30
(trinta) dias a partir da contratação do candidato, a apresentação do
protocolo do pedido de transformação do visto temporário em per-
manente, sob pena de ser declarada a insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do concurso público. A permanência do
estrangeiro no quadro docente da Universidade fica condicionada à
apresentação de Cédula de Identidade com visto permanente.

2. Na hipótese de ocorrer empate de notas, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:

2.1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo con-
siderado para esse fim a data de realização das provas;

2.2. tiver a maior média aritmética simples das notas finais
atribuídas pelos Examinadores;

2.3. tiver a maior média aritmética das notas atribuídas pelos
Examinadores em cada item, observado o disposto no artigo 42 da
Resolução Complementar nº 02/2013;

2.4. tiver a maior idade;
2.5. permanecendo, ainda, o empate, o desempate ocorrerá

por sorteio, a ser realizado publicamente durante a sessão de apuração
final do resultado do Concurso.

3. Após a promulgação do resultado, será elaborado o Pa-
recer Final da Comissão Examinadora.

4. Conforme dispõe a Lei nº 8.745/1993, poderão ser con-
tratados como professor substituto servidores da administração direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, desde
que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de
magistério de que trata a Lei nº 12.772/2012, observada a com-
patibilidade de horários e de cargos.

4.1. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo
com base na Lei nº 8.745/1993 poderão ser novamente contratados,
desde que já tenham decorrido 24 (vinte e quatro) meses do en-
cerramento do contrato anterior.

5. A admissão far-se-á no limite de vaga(s) do(s) processo(s)
seletivo(s) constante(s) deste edital, em regime de 40 (quarenta) horas
semanais, segundo a Lei n° 8.745/1993.

6. A remuneração mensal bruta do Professor Substituto por-
tador do título de Graduação será de R$ 3.117,22 (três mil cento e
dezessete reais e vinte e dois centavos). Caso o candidato aprovado
possua título de Especialista, a remuneração será de R$ 3.527,89 (três
mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos); título
de Mestre, será de R$ 4.209,12 (quatro mil duzentos e nove reais e
doze centavos) e título de Doutor, será de R$ 5.697,61 (cinco mil
seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos).

7. No ato da inscrição, o candidato receberá cópia deste
edital; da Resolução nº 15/91, do Conselho Universitário, naquilo que
couber; dos artigos do Regimento Geral da UFMG que dispõem sobre
a admissão de docentes; da Lei nº 8.745/1993 e da Orientação Nor-
mativa Nº 5, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. A inscrição implica o compro-
misso tácito por parte do candidato de aceitar as condições esta-
belecidas para a realização do processo seletivo, fixadas nos aludidos
atos, das quais não poderá ser alegado desconhecimento.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAIS DE 27 DE JULHO DE 2017
PROCESSO SELETIVO

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, em cum-
primento ao disposto no art. 16, do Decreto nº 6.944, de 21/08/2009,
divulga a homologação do resultado final do processo seletivo para o
cargo de Professor Substituto do Grupo de Magistério Superior, abai-
xo discriminado:

Nº - 468 Unidade: Escola de Educação Física, Fisioterapia e
Terapia Ocupacional

Departamento: Esportes
Área de Conhecimento: Teoria da Atividade Física e Adap-

tada, Estágio
Edital: nº 338, de 16/05/2017, publicado no DOU de

17/05/2017
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Classificação:
1º lugar: Patrícia da Conceição Rocha Rabelo
2º lugar: Beatriz Magalhães Pereira
Data de Homologação Interna: 16/06/2017
Nº - 469 Unidade: Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-

manas
Departamento: Antropologia e Arqueologia
Área de Conhecimento: Arqueologia
Edital: nº 406, de 28/06/2017, publicado no DOU de

29/06/2017
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Classificação:

1º lugar: João Darcy de Moura Saldanha
Data de Homologação Interna: 17/07/2017
Nº - 470 Unidade: Faculdade de Medicina
Departamento: Clínica Médica
Área de Conhecimento: Clínica Médica
Edital: nº 333, de 12/05/2017, publicado no DOU de

15/05/2017
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 20 horas semanais
Classificação:
1º lugar: Juliana Vieira Dantas
2º lugar: Flávia Maria Borges Vigil
Data de Homologação Interna: 14/06/2017
Nº 471 - Unidade: Faculdade de Letras
Área de Conhecimento: Letras - Língua Alemã
Edital: nº 429, de 06/07/2017, publicado no DOU de

07/07/2017
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Classificação:
1º lugar: Marcelo Victor de Souza Moreira
2º lugar: Adriana Fernandes Barbosa
Data de Homologação Interna: 24/07/2017

JAIME ARTURO RAMÍREZ

EDITAL No- 467, DE 27 DE JULHO DE 2017
RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 455/2017

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias resolve: retificar, em parte, o
Edital nº 455/2017, de 24/07/2017, publicado no Diário Oficial da
União de 25/07/2017, Seção 3, página 59, Professor Substituto, Es-
cola de Engenharia, Departamento de Engenharia Sanitária e Am-
biental.

ONDE SE LÊ:
TITULAÇÃO: Graduação em Engenharia Ambiental ou En-

genharia Sanitária e Ambiental ou Engenharia Química ou Enge-
nharia Civil com Mestrado na área do concurso.

LEIA-SE:
TITULAÇÃO: Graduação em Engenharia Ambiental ou En-

genharia Sanitária e Ambiental ou Engenharia Química ou Enge-
nharia Civil ou Bacharelado em Ciências Biológicas com Mestrado na
área do concurso.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

ESCOLA DE ENGENHARIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
No- 16/2017 UASG 153280

Nº Processo: 23072019707201706. Objeto: Aquisição de módulo de
alta tensão para o Microscópio Eletrônico de Varredura, modelo Ins-
pect S50, s/n D9715, FEI Company do Laboratório de Microscopia
Eletrônica do DEMET da Escola de Engenharia da UFMG. Total de
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: O instrumento em tela é utilizado
praticamente na totalidade dos trabalhos de pesquisas que envolvem
materiais. Declaração de Inexigibilidade em 27/07/2017. CAROLINE
VILACA TORRES FERREIRA. Pregoeira. Ratificação em
27/07/2017. ALESSANDRO FERNANDES MOREIRA. Diretor. Va-
lor Global: R$ 101.430,00. CNPJ CONTRATADA : 60.855.863/0001-
72 ALTMANN SA IMPORTACAO E COMERCIO.

(SIDEC - 27/07/2017) 153280-15229-2017NE800023

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Espécie: Extrato de Atas SRP - Pregão eletrônico N° 70/2016
Contratante: HC/UFMG CNPJ 17.217.985/0034-72
Objeto: Aquisição parcelada de Medicamentos, Correlatos e

Saneantes.
Vigência: 28/07/2017 a 27/07/2018
Total de empresas contratadas: 15
Fonte: Sitio www.comprasgovernamentais.gov.br
Ata SRP 225/17 - Contratado: FRESENIUS KABI BRASIL

LT D A
CNPJ: 49.324.221/0001-04 - Valor R$ 414.400,00
Ata SRP 226/17 - Contratado: BH FARMA COMERCIO

LT D A
CNPJ: 42.799.163/0001-26 - Valor R$ 106.044,00
Ata SRP 227/17 - Contratado: OPHTHALMOS S/A
CNPJ: 61.129.409/0001-05 - Valor R$ 203.609,00
Ata SRP 228/17 - Contratado: OFTALMOPHARMA IND. E

COM. DE PRODS FARMACEUTICOS LTDA - EPP
CNPJ: 00.192.190/0001-96 - Valor R$ 67.575,00
Ata SRP 229/17 - Contratado: CRISTALIA PRODUTOS

QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51 - Valor R$ 133.971,00
Ata SRP 230/17 - Contratado: CRISTAL PHARMA LTDA
CNPJ: 06.073.848/0001-27 - Valor R$ 458.610,00
Ata SRP 231/17 - Contratado: MUNDIFARMA DIST. DE

PRODS FARMS LTDA
CNPJ: 07.768.887/0001-01 - Valor R$ 10.041,00
Ata SRP 232/17 - Contratado: COSTA CAMARGO COM.

PRODS HOSPS LTDA

DESA
Realce
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