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TERAPEUTA OCUPACIONAL Santa Maria 02 09 40 3.138,70 - Curso Superior em Terapia Ocupacional; Registro no Conselho Competente 85,00
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO "D"

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO

Santa Maria 05 22 40 1.912,99 - Ensino Médio Profissionalizante* ou Ensino Médio completo + Curso Técnico em Eletrônica com ênfase
em sistemas computacionais ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico*

55,00

(*) O curso Médio Profissionalizante e o Curso Técnico referido nos requisitos para ingresso deverão ser nas áreas correspondentes ao cargo.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 227/2013 - UASG 153164

No- Processo: 230810106162013 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA
MONITORES MULTIPARÂMETROS, OXIMETROS E EQUIPA-
MENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
Total de Itens Licitados: 00104 . Edital: 26/07/2013 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Av. Roraima, 1.000 Campus
Universitário, Camobi SANTA MARIA - RS . Entrega das Propostas:
a partir de 26/07/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. .
Abertura das Propostas: 08/08/2013 às 09h00 site www.compras-
net.gov.br. . Informações Gerais: O edital estará disponível no site
w w w. u f s m . b r.

(SIDEC - 25/07/2013) 153164-15238-2013NE401006

PREGÃO No- 229/2013 - UASG 153164

No- Processo: 23081010736201361 . Objeto: Pregão Eletrônico - RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA-
RA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO CONTRA
INCÊNDIO PPCI em todos os prédio de todos os Campi da UFSM.
Total de Itens Licitados: 00021 . Edital: 26/07/2013 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Av. Roraima, 1.000 Campus
Universitário, Camobi SANTA MARIA - RS . Entrega das Propostas:
a partir de 26/07/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. .
Abertura das Propostas: 08/08/2013 às 09h00 site www.compras-
net.gov.br. . Informações Gerais: O edital estará disponível no site
w w w. u f s m . b r.

(SIDEC - 25/07/2013) 153164-15238-2013NE401006

PREGÃO No- 236/2013 - UASG 153164

No- Processo: 23081010735201317 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACA-
BAMENTO DE LIVROS DESTINADOS PARA EDITORA DA
UFSM. Total de Itens Licitados: 00011 . Edital: 26/07/2013 de 08h00
às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Av. Roraima, 1.000 Campus
Universitário, Camobi SANTA MARIA - RS . Entrega das Propostas:
a partir de 26/07/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. .
Abertura das Propostas: 08/08/2013 às 09h00 site www.compras-
net.gov.br. . Informações Gerais: O edital estará disponível no site
w w w. u f s m . b r.

(SIDEC - 25/07/2013) 153164-15238-2013NE401006

PREGÃO No- 245/2013 - UASG 153164

No- Processo: 23081010057201392 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ser-
viço DE TRANSPORTE DE FONTES RADIOATIVAS. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 26/07/2013 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 17h00 . Endereço: Av. Roraima, 1.000 Campus Universitário,
Camobi SANTA MARIA - RS . Entrega das Propostas: a partir de
26/07/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das
Propostas: 07/08/2013 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br. . In-
formações Gerais: O edital estará disponível no site www.ufsm.br.

(SIDEC - 25/07/2013) 153164-15238-2013NE401006

PREGÃO No- 253/2013 - UASG 153164

No- Processo: 23081003482201325 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRE-
SA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE
TEXTOS CIENTÍFICOS DA LÍNGUA PORGUESA PARA LÍN-
GUA INGLESA E DE CORREÇÃO DE GRAMÁTICA E ESTILOS
DE TEXTOS CIENTÍFICOS EM LÍNGUA INGLESA. Total de Itens
Licitados: 00006 . Edital: 26/07/2013 de 08h00 às 12h00 e de 13h às
17h00 . Endereço: Av. Roraima, 1.000 Campus Universitário, Camobi
SANTA MARIA - RS . Entrega das Propostas: a partir de 26/07/2013
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas:
08/08/2013 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Ge-
rais: O edital estará disponível no site www.ufsm.br.

JAYME WORST
Coordenador de Licitações

(SIDEC - 25/07/2013) 153164-15238-2013NE401006

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO No- 339/2012 - UASG 153031

No- Processo: 2308903175132012 . Objeto: Locação de Imóvel. Total
de Itens Licitados: 00002 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Local para atendimento do
núcleo de assistência aos servidores Declaração de Dispensa em
26/11/2012 . ROSANE CRISTINA PIEDADE TAMADA . Diretora
Administrativa . Ratificação em 11/04/2013 . JANINE SCHIRMER .
Pró Reitora de Administração . Valor Global: R$ 516.000,00 . CPF
CONTRATADA : 031.853.708-72 DINO MIOZZO JU NIOR. . Va-

EDITAL No- 608, DE 23 DE JULHO DE 2013
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DO CARGO DE REI-
TORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias e considerando o que dispõe
a Lei nº 8.745/93, a Lei nº 12.425, de 17/06/2011, publicada em
Diário Oficial da União de 20/06/2011, e a Lei 12.772, de
28/12/2012, publicada no DOU de 31/12/2012 respeitando o que
dispõe o Decreto nº 6.944 de 21 de agosto de 2009, a Portaria nº 243
de 04/03/2011, a Medida Provisória 568 de 11/05/2012, publicada em
Diário Oficial da União de 14/05/2012 e as Resoluções do Conselho
Universitário nº 78 e 63, de 10 de outubro de 2012 e 13 de julho de
2011, respectivamente, (disponível no site da UNIFESP), torna pú-
blico que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Sim-
plificado de provas e títulos para 01 (uma) vaga no Magistério de
Ensino Superior, a ser distribuído no Campus Baixada Santista e,
mediante as normas contidas neste Edital e suas posteriores alte-
rações, não cabendo a nenhum candidato alegar desconhecimento dos
citados expedientes.

lor: R$ 258.000,00 . CPF CONTRATADA : 263.848.408-39 FATIMA
MIOZZO. . Valor: R$ 258.000,00

(SIDEC - 25/07/2013) 153031-15250-2013NE800108

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2013
UASG 153031

Número do Contrato: 56/2012.
No- Processo: 23089010013201210.
PREGÃO SISPP No- 152/2012 Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE SAO PAULO-CNPJ Contratado: 80464753000197. Con-
tratado : EQS ENGENHARIA LTDA -Objeto: Prorrogação do con-
trato pelo período de 12 meses. Fundamento Legal: lei 8666/93 .
Vigência: 04/07/2013 a 03/07/2014. Valor Total: R$1.890.121,92. Da-
ta de Assinatura: 27/06/2013.

(SICON - 25/07/2013) 153031-15250-2013NE800108

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado que objetiva o provimento de 01 (uma) vaga na Classe de Professor Adjunto A Substituto, no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais na área de

conhecimento constante abaixo:

Á re a S u b á re a Requisitos Prazos do Contrato
Educação Física Exercício Físico e Doenças Cardiorrespiratórias, Socorros de Urgência,

e Trabalho em Saúde
Graduação em Educação Física ou Esporte. Doutor em Educação Física ou Esporte ou
Ciências Biológicas.

O Contrato de trabalho terá vigência até 28/02/2014 ou até a volta da titular
da vaga.

1.2. Remuneração para regime de trabalho para Professor
Adjunto A Substituto - Nível I com Doutorado:

1.2.1. Remuneração para o regime de trabalho de quarenta
horas semanais: R$ 5.022,65 (cinco mil e vinte e dois reais e sessenta
e cinco centavos) sendo: Vencimento Básico: R$ 2.714,89 (dois mil e
setecentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos); Retribuição por
Titulação: R$ 1.934,76 (um mil novecentos e trinta e quatro reais e
setenta e seis centavos), Auxílio Alimentação: R$ 373,00 (trezentos e
setenta e três reais).

1.3. Atribuições gerais do cargo: Docência de nível superior
na área/subárea do Processo Seletivo Simplificado e participação nas
atividades de graduação, pesquisa, extensão, assistência e adminis-
tração da Universidade Federal de São Paulo.

2. TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA/REQUISITOS:
2.1. As vagas a que se refere o presente Edital serão aces-

síveis somente aos candidatos detentores do título de Doutor, ou-
torgado por Instituição Brasileira e, na hipótese de título outorgado
por instituição estrangeira, revalidado conforme legislação vigente.

2.2. Somente serão reconhecidos os títulos emitidos por ins-
tituições reconhecidas pelo MEC.

3. DA INSCRIÇÃO:
3.1. As inscrições ocorrerão no período de 29 de julho a 12

de agosto de 2013, exceto sábados, domingos e feriados, para entrega
da documentação exigida.

3.2. Horário das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.
3.3. Local: Campus Baixada Santista, na Divisão de Re-

cursos Humanos, Edifício Central, Rua Silva Jardim, 133/136 - Vila
Mathias - Santos - SP, CEP: 11015-020, pessoalmente ou por pro-
curador legalmente constituído.

3.4. O candidato deverá preencher completamente o for-
mulário eletrônico após ciência e anuência do inteiro teor do presente
Edital (endereço eletrônico: www.unifesp.br), seguindo os passos: a)
acessar www.unifesp.br; b) acessar o ícone "concurso público", à
direita da tela; c) fechar a tela "últimas informações", após leitura; d)

acessar na coluna "Inscrições para Docentes" o campus de interesse -
no caso Baixada Santista; e) acessar o ícone "Inscrições"; f) ler na

íntegra o Edital, clicar "de acordo" ao final da leitura; g) preencher,
imprimir e pagar o boleto bancário, em qualquer agência bancária.

3.4.1. As informações prestadas no formulário eletrônico se-
rão de inteira responsabilidade do candidato, bem como mantê-las
atualizadas junto a Divisão de Recrutamento e Seleção do Depar-
tamento de Recursos Humanos. À UNIFESP fica reservado o direito
de excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que não pre-
encher o formulário de forma completa, correta, ou fornecer dados
comprovadamente inverídicos ou ainda não atualizar seu endereço e
telefone, através de solicitação protocolada na Seção de Protocolo do
Campus Reitoria - Capital, R. Sena Madureira, 1500 - térreo - Vila
Clementino, São Paulo - SP, no horário das 8h00 às 11h00 e das
13h00 às 16h00.

3.4.2. O candidato deverá imprimir o boleto bancário relativo
à taxa de inscrição, integrante do formulário eletrônico, no valor de
R$ 125,57 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e
efetuar o recolhimento em qualquer estabelecimento da rede ban-
cária.

3.4.3. Após cumprir as etapas da Internet, o candidato deverá
comparecer no período, horário e local indicado nos itens 3.1, 3.2 e
3.3, para efetivar a inscrição, devendo apresentar os seguintes do-
cumentos na ocasião: a) Boleto e comprovante de pagamento da Taxa
de Inscrição; b) 1 (uma) cópia do documento oficial de identificação,
válido no território nacional, com foto; c) 2 (duas) vias do formulário
próprio (Declaração - ANEXO II), dirigido ao Magnífico Reitor da
UNIFESP, especificando a vaga pretendida; d) 04 (quatro) cópias
encadernadas do Curriculum Vitae Lattes (Plataforma Lattes do
CNPq) sendo identificado com o nome do candidato; e) 04 (quatro)
cópias encadernadas de Memorial descritivo e circunstanciado de
atividades de ensino, pesquisa e extensão, com a indicação dos tra-
balhos publicados, das atividades realizadas que sejam relacionadas
ao cargo do Processo Seletivo Simplificado e demais dados que

possam ser úteis à avaliação da banca examinadora; f) 01 (uma) via
da documentação comprobatória do memorial (cópia encadernada),
preferencialmente digitalizada, de forma não violável (CD-R com
etiqueta contendo a identificação do candidato e sua assinatura).

3.5. Em nenhuma hipótese será feita inscrição condicional ou
extemporânea.

3.6. Não será permitida complementação documental fora do
prazo fixado para inscrição.

3.7. A taxa de inscrição, uma vez paga, em hipótese alguma
será restituída.

3.8. Será aceita a entrega dos documentos por procuração.
3.8.1 O procurador deverá apresentar procuração simples,

sem a necessidade de reconhecimento de firma, devendo ser acom-
panhada de cópia de documento de identificação do candidato e do
p r o c u r a d o r.

3.9. O candidato, portador de necessidades especiais ou li-
mitação física temporária, que necessitar de qualquer tipo de recurso
ou condição especial para a realização das provas, deverá requerer
por ocasião do preenchimento do formulário eletrônico, aduzindo as
circunstâncias suscetíveis de justificar seu pedido.

3.9.1. O candidato que necessitar desses equipamentos e não
os requisitar no formulário eletrônico perderá o direito de solicitá-los
em outro momento, podendo providenciá-los por sua conta.

3.9.2. O atendimento da solicitação dos recursos de con-
dições especiais fica vinculado à análise de viabilidade e de ra-
zoabilidade por parte da UNIFESP.

3.10. A UNIFESP não se responsabilizará por problemas
ocorridos nos computadores dos interessados, falha de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros
fatores que impossibilitem o preenchimento do formulário eletrônico
e emissão do boleto de pagamento da taxa de inscrição, no período
r e g u l a m e n t a r.

3.11. Não será aceito agendamento de pagamento como com-
provante de pagamento.


		ouvidoria@in.gov.br
	2013-07-26T05:59:49-0300
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




