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CAMPUS DE ITABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019 - UASG 158161

Nº Processo: 23499000161201962. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
pneus para os veículos oficiais.. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 15/02/2019 das 08h00 às
11h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Irmã Ivone Drumond, 200 - Bairro Distrito
Industrial, Distrito Industrial Ii - Itabira/MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158161-5-00002-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 15/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
28/02/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Ed i t a l
encontra-se também disponível no site www.unifei.edu.br link "Licitações - Campus
Itabira".

MANOEL JABOUR FILHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 14/02/2019) 158161-15249-2019NE800002

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2019 - UASG 153061

Nº Processo: 23071020112201886. DISPENSA Nº 153/2018. Contratante: UNIVE R S I DA D E
FEDERAL DE JUIZ DE -FORA UFJF. CNPJ Contratado: 50429810000136. Contratado : SAPRA
LANDAUER SERVICO DE -ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO. Objeto: Contratação de
serviços de monitoração individual dos funcionários ocupacionalmente expostos à radiação
ionizante no setor de radiologia, na quantidade anual de 48, para a Clínica Veterinária de
Ensino da UFJF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 16/02/2019 a 15/02/2020.
Valor Total: R$768,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800964. Data de Assinatura:
01/02/2019.

(SICON - 14/02/2019) 153061-15228-2019NE800070

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONCESSÃO DE USO Nº 1/2019

PROCESSO Nº: 23071.005470/2018-69. CONCEDENTE: Universidade Federal de Juiz de
Fora/UFJF. CNPJ CONCEDENTE: 21.195.755/0001-69. CONCESSIONÁRIA: FACILITA SERVIÇOS
GERAIS LTDA. CNPJ CONCESSIONÁRIA: 05.191.550/0001-59. Objeto: Concessão onerosa de
uso de espaço físico para exploração de serviços de reprografia, encadernação e venda de
artigos de papelaria nas dependências da Faculdade de Comunicação da Universidade
Federal de Juiz de Fora - Campus Juiz de Fora. Vigência: 05.02.2019 a 04.02.2020,
prorrogável nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93. Valor mensal: R$ 708,42, sendo R$
568,02 referentes à utilização da área, e R$ 140,40 referentes à taxa mensal de utilização
de água e energia elétrica. Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finan ç a s / U FJ F

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA
DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Ata de Registro de Preço- Pregão Eletrônico SRP n.º 86/2018. Processo n.º
23090.04670/2018-91 Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada com vistas ao fornecimento utensílios para laboratório e ração para roedores
para atender às necessidades da Universidade Federal de Lavras. Fundamentação Legal:
Decreto n.º 7.892/13. Vigência: de 15/02/2019 a 15/02/2020; Data de Assinatura:
15/02/2019. Partes: Universidade Federal de Lavras, CNPJ n.º 22.078.679/0001-74, por
João Chrysóstomo de Resende Junior com o seguinte: Ata de Registro de Preços nº 01-
86/2018 - Fornecedor 15.513.036/0001-46 - Comercial Licita Maquinas Eireli, por Edgar
Rolim Machado, Item/Valor Unitário: 5/R$ 219,98; Ata de Registro de Preços nº 02-
86/2018 - Fornecedor 77.043.511/0001-15 - Quintia S.A, por Anderson Andrade da Veiga,
Item/Valor Unitário: 6/R$ 175,00.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 111, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019

ABERTURA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o prazo abaixo especificado, serão recebidas as inscrições de candidatos ao
processo seletivo para preenchimento de vaga de PROFESSOR VISITANTE e/ou
VISITANTE ESTRANGEIRO, a ser lotado nesta Universidade, e destinada ao
DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA da FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS. O
processo seletivo será regido por este Edital e pelo Edital de Condições Gerais para
Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89,
publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77,
disponibilizado no endereço eletrônico https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA SELEÇÃO
1.1. É parte integrante do presente, o Edital de Condições Gerais para

Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89,
publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, de que
o candidato, ao se inscrever para o processo seletivo, declara ter conhecimento.

1.2. Os dados sobre vaga, tipos de prova, inscrições e prazo de validade
desta seleção estão especificados no quadro seguinte:

. Número de vagas 01 (uma)

. Área de
conhecimento

Demografia estatística ou demografia matemática ou
demografia social

. Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com
dedicação exclusiva.

. Titulação exigida Doutorado em Demografia ou áreas afins

. Perfil do candidato Docente e/ou pesquisador com perfil inovador e experiência
acadêmico-científica de destaque na sua área de atuação.

Docente e/ou pesquisador de reconhecida competência nas
áreas.

. de conhecimento (demografia estatística, ou demografia
matemática ou demografia social), com título de doutor há,
pelo menos, dois anos e inglês fluente

. Inscrições Tipo Por meio eletrônico, conforme
estabelecido no Edital de Condições
Gerais.

. Período de inscrição 30 (trinta) dias a partir da publicação
deste Edital.

. Endereço eletrônico
para realização da
inscrição

https://aplicativos.ufmg.br/
solicitacao_externa/

. Horário Da 0:00 hora do dia subsequente ao da
publicação deste Edital até as 23:59
horas do 30o (trigésimo) dia.

. Contato Telefone(s): (31) 3409-7080
Correio eletrônico: dpop@face.ufmg.br

. Endereço da página
eletrônica onde
serão encontrados a
tabela de pontuação
para análise do
curriculum vitae,

https://concursos.face.ufmg.br/

. o programa da
seleção, quando
couber, e o "Plano
de Trabalho para o
Professor Visitante",
ao qual deverá

. se referir o plano
individual de
trabalho do
candidato.

. Forma de seleção Análise de curriculum vitae. Análise de plano individual de
trabalho.

. Prazo para início da
realização da
seleção

Máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do
encerramento das inscrições.

A data do início da seleção será divulgada na página eletrônica
https://cedeplar.ufmg.br/index.php/demografia/o-programa

. Prazo de validade da
seleção

18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do Edital
de Homologação do resultado final, não prorrogáveis.

. Duração do contrato 1 (um) ano (brasileiro) ou 2 (dois) anos (estrangeiro), nos
termos do item 9 do Edital de Condições Gerais para
Realização de Seleção de Professor Visitante.

2. O presente Edital também está disponível em língua inglesa, ressaltando-
se que, em caso de divergência entre as versões do Edital em inglês e português,
prevalecerá a versão do Edital em português.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 112, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, em cumprimento ao
disposto no art. 16, do Decreto 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, abaixo discriminado:

Unidade: Faculdade de Medicina
Departamento: Saúde Mental
Área de Conhecimento: Psiquiatria
Edital nº: 34, de 09/01/2019, publicado no DOU em 14/01/2019
Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Classificação:
1º lugar: Ananda Araújo Teixeira
2º lugar: Silvia Sales Souza
3º lugar: Patrícia Gomes Figueira
Data de Homologação Interna: 01/02/2019

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 114, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
ABERTURA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o prazo abaixo especificado, serão recebidas as inscrições de candidatos ao
processo seletivo para preenchimento de vaga de PROFESSOR VISITANTE e/ou VISITANTE
ESTRANGEIRO, a ser lotado nesta Universidade, e destinada ao INSTITUTO DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS. O processo seletivo será regido por este Edital e pelo Edital de Condições
Gerais para Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro
nº 89, publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77,
disponibilizado no endereço eletrônico https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA SELEÇÃO
1.1. É parte integrante do presente, o Edital de Condições Gerais para

Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89,
publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, de que
o candidato, ao se inscrever para o processo seletivo, declara ter conhecimento.

1.2. Os dados sobre vaga, tipos de prova, inscrições e prazo de validade desta
seleção estão especificados no quadro seguinte:

. Número de vagas 01 (uma)

. Área de
conhecimento

Ciências Sociais Aplicadas

. Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com
dedicação exclusiva.

. Titulação exigida Doutorado em Economia ou áreas afins

. Perfil do candidato Docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua
área de atuação.

Formação interdisciplinar que compreenda Ciências Sociais
Aplicadas, com interfaces em recursos naturais e sociedades
rurais.

. Inscrições Tipo Por meio eletrônico, conforme
estabelecido no Edital de Condições
Gerais.

. Período de inscrição 30 (trinta) dias a partir da publicação
deste Edital.

. Endereço eletrônico
para realização da
inscrição

https://aplicativos.ufmg.br/
solicitacao_externa/

. Horário Da 0:00 hora do dia subsequente ao da
publicação deste Edital até as 23:59
horas do 30o (trigésimo) dia.

. Contato Telefone(s): (38) 2101-7730
Correio eletrônico: secrgeral@ica.ufmg.br

. Endereço da página
eletrônica onde
serão encontrados a
tabela de pontuação
para

www.ica.ufmg.br

. análise do
curriculum vitae, o
programa da
seleção, quando
couber, e o "Plano
de Trabalho para o
Professor Visitante",

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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. ao qual deverá se
referir o plano
individual de
trabalho do
candidato.

. Forma de seleção Análise de curriculum vitae. Análise de plano individual de
trabalho.

. Prazo para início da
realização da seleção

Máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do encerramento
das inscrições.

A data do início da seleção será divulgada na página eletrônica
www.ica.ufmg.br

. Prazo de validade da
seleção

18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do Edital de
Homologação do resultado final, não prorrogáveis.

. Duração do contrato 1 (um) ano (brasileiro) ou 2 (dois) anos (estrangeiro), nos
termos do item 9 do Edital de Condições Gerais para Realização
de Seleção de Professor Visitante.

2. O presente Edital também está disponível em língua inglesa, ressaltando-se
que, em caso de divergência entre as versões do Edital em inglês e português,
prevalecerá a versão do Edital em português.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 115, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
ABERTURA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o prazo abaixo especificado, serão recebidas as inscrições de candidatos ao
processo seletivo para preenchimento de vaga de PROFESSOR VISITANTE e/ou VISITANTE
ESTRANGEIRO, a ser lotado nesta Universidade, e destinada ao INSTITUTO DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS. O processo seletivo será regido por este Edital e pelo Edital de Condições Gerais
para Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89,
publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77,
disponibilizado no endereço eletrônico https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA SELEÇÃO
1.1. É parte integrante do presente, o Edital de Condições Gerais para

Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89,
publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, de que o
candidato, ao se inscrever para o processo seletivo, declara ter conhecimento.

1.2. Os dados sobre vaga, tipos de prova, inscrições e prazo de validade desta
seleção estão especificados no quadro seguinte:

. Número de vagas 01 (uma)

. Área de
conhecimento

Engenharia de Alimentos

. Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com dedicação
exclusiva.

. Titulação exigida Doutorado em Engenharia de Alimentos ou Ciência e Tecnologia
de Alimentos ou áreas afins.

. Perfil do candidato Docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua
área de atuação.

Experiência interdisciplinar em Engenharia de Alimentos,
desenvolvimento de produtos, programas públicos envolvendo
Engenharia de Alimentos e parcerias nos setores público e
privado.

. Inscrições Tipo Por meio eletrônico, conforme
estabelecido no Edital de Condições
Gerais.

. Período de inscrição 30 (trinta) dias a partir da publicação
deste Edital.

. Endereço eletrônico
para realização da
inscrição

https://aplicativos.ufmg.br/
solicitacao_externa/

. Horário Da 0:00 hora do dia subsequente ao da
publicação deste Edital até as 23:59
horas do 30o (trigésimo) dia.

. Contato Telefone(s): (38) 2101-7730
Correio eletrônico: secrgeral@ica.ufmg.br

. Endereço da página
eletrônica onde serão
encontrados a tabela
de pontuação para
análise

www.ica.ufmg.br

. do curriculum vitae, o
programa da seleção,
quando couber, e o
"Plano de Trabalho
para o Professor

. Visitante",ao qual
deverá se referir o
plano individual de
trabalho do
candidato.

. Forma de seleção Análise de curriculum vitae. Análise de plano individual de
trabalho. Apresentação de seminário.

. Prazo para início da
realização da seleção

Máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do encerramento
das inscrições.

A data do início da seleção será divulgada na página eletrônica
www.ica.ufmg.br

. Prazo de validade da
seleção

18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do Edital de
Homologação do resultado final, não prorrogáveis.

. Duração do contrato 1 (um) ano (brasileiro) ou 2 (dois) anos (estrangeiro), nos termos
do item 9 do Edital de Condições Gerais para Realização de
Seleção de Professor Visitante.

2. O presente Edital também está disponível em língua inglesa, ressaltando-se
que, em caso de divergência entre as versões do Edital em inglês e português, prevalecerá
a versão do Edital em português.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 116, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
ABERTURA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais torna público que,
consoante o prazo abaixo especificado, serão recebidas as inscrições de candidatos ao
processo seletivo para preenchimento de vaga de PROFESSOR VISITANTE e/ou
VISITANTE ESTRANGEIRO, a ser lotado nesta Universidade, e destinada ao INSTITUTO
DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS. O processo seletivo será regido por este Edital e pelo Ed i t a l

de Condições Gerais para Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor
Visitante Estrangeiro nº 89, publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção
3, páginas 76 a 77, disponibilizado no endereço eletrônico
https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DA SELEÇÃO
1.1. É parte integrante do presente, o Edital de Condições Gerais para

Realização de Seleção de Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro nº 89,
publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, seção 3, páginas 76 a 77, de que
o candidato, ao se inscrever para o processo seletivo, declara ter conhecimento.

1.2. Os dados sobre vaga, tipos de prova, inscrições e prazo de validade
desta seleção estão especificados no quadro seguinte:

. Número de vagas 01 (uma)

. Área de
conhecimento

Geoprocessamento, Cartografia, Sistema de Informação
Geográfica

. Regime de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com
dedicação exclusiva.

. Titulação exigida Doutorado na área da seleção ou afins

. Perfil do candidato Docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua
área de atuação, com histórico de contribuições à reflexão
sobre o ensino superior ou de proposição de inovações no
ensino de graduação.

. Conhecimento acadêmico-científico sobre Geoprocessamento,
Cartografia e Sistema de Informação Geográfica.

. Inscrições Tipo Por meio eletrônico, conforme
estabelecido no Edital de Condições
Gerais.

. Período de inscrição 30 (trinta) dias a partir da publicação
deste Edital.

. Endereço eletrônico
para realização da
inscrição

https://aplicativos.ufmg.br/
solicitacao_externa/

. Horário Da 0:00 hora do dia subsequente ao da
publicação deste Edital até as 23:59
horas do 30o (trigésimo) dia.

. Contato Telefone(s): (38) 2101-7730
Correio eletrônico: secrgeral@ica.ufmg.br

. Endereço da página
eletrônica onde
serão encontrados a
tabela de pontuação
para análise do

www.ica.ufmg.br

. curriculum vitae, o
programa da
seleção, quando
couber, e o "Plano
de Trabalho

. para o Professor
Visitante",ao qual
deverá se referir o
plano individual de
trabalho do
candidato

. Forma de seleção Análise de curriculum vitae. Análise de plano individual de
trabalho. Apresentação de seminário.

. Prazo para início da
realização da
seleção

Máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do
encerramento das inscrições.

A data do início da seleção será divulgada na página eletrônica
www.ica.ufmg.br

. Prazo de validade da
seleção

18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do Edital
de Homologação do resultado final, não prorrogáveis.

. Duração do contrato 1 (um) ano (brasileiro) ou 2 (dois) anos (estrangeiro), nos
termos do item 9 do Edital de Condições Gerais para
Realização de Seleção de Professor Visitante.

2. O presente Edital também está disponível em língua inglesa, ressaltando-
se que, em caso de divergência entre as versões do Edital em inglês e português,
prevalecerá a versão do Edital em português.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 117, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, em cumprimento ao
disposto no art. 16, do Decreto No 6.944, de 21/08/2009, divulga a homologação do
resultado final do Concurso Público para a Carreira de Magistério Superior, abaixo
discriminado:

Unidade: Faculdade de Medicina
Departamento: Pediatria
Área de Conhecimento: Pediatria
Edital: nº 454, de 30/07/2018, publicado no DOU de 31/07/2018
Vagas: 03 (três)
Classe: A
Denominação: Professor Assistente A
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral
Classificação:
1º lugar: Laís Meirelles Nicoliello Vieira
2º lugar: Tatiana de Oliveira Rassi
3º lugar: Adriana Teixeira Rodrigues
4º lugar: Daiana Elias Rodrigues
5º lugar: Romina Aparecida dos Santos Gomes
6º lugar: Ana Elisa Ribeiro Fernandes
7º lugar: Anna Carolina Dias Munaier Lages
8º lugar: Isabela Resende Silva Scherrer
9º lugar: Giane Marques Barbosa Chave
Data de Homologação Interna: 11/12/2018
Uma vez que não houve solicitação para uso das prerrogativas facultadas pela

Lei 12.990/2014, todas as vagas foram declaradas de ampla concorrência.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 118, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, em cumprimento ao
disposto no art. 16, do Decreto 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, abaixo discriminado:

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

