
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021080200096

96

Nº 144, segunda-feira, 2 de agosto de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE PATRIMÒNIO
DIVISÃO DE CONTRATOS FUNDACIONAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 5850.0106783.18.9 - UASG 153115

Nº Processo 23079.003827/2018-02. Termo de Cooperação Nº 5850.0106783.18.9.
Partícipes: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRÁS), CNPJ: 33.000.137/0001-01 com sede
na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, e UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ), CNPJ
33.663.683/0001-16; Interveniente: FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PES Q U I S A S
E ESTUDOS TECNOLÓGICOS (COPPETEC), CNPJ: 72.060.999/0001-75. Objeto: promover
modificações no escopo original do plano de trabalho do projeto intitulado:
"Desenvolvimento de modelos numéricos para a análise local de umbilicais e risers
flexíveis". Fundamento Legal: Lei 10.973/2004, Art. 9º. Data de Assinatura: 22/07/2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 11/2021

Declaramos vencedora do certame a empresa: DUO WARE SOFTWARES LTDA.

ALEX SILVA DE SALES
Pregoeiro

(SIDEC - 30/07/2021) 153165-15239-2021NE800019

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4° Termo Aditivo ao Termo de Convênio Nº 10/2016. Processo nº
23091.009716/2016-61. Partícipes: Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA,
CNPJ n.º 24.529.265/0001-40, a Fundação Guimarães Duque - FGD, CNPJ: 08.350.241/0001-
72. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 03 meses e 23 dias. Vigência: 31/07/2021 a
23/11/2021. Data da assinatura: 27/07/2021. Signatários: Ludmilla Carvalho Serafim de
Oliveira, Reitora da UFERSA; Lucas Lúcio Godeiro, Presidente da FGD.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 23080.012218/2021-01. Modalidade: Pregão Eletrônico 136/2021. Vigência:
2/8/2021 a 2/8/2022. Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de
materiais de cama, mesa e banho para atender a Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC).
Fornecedor: 00.295.234/0001-03 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA. Valor
total registrado: R$ 4.898,00.
Fornecedor: 03.884.308/0001-35 - DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Valor
total registrado: R$ 22.700,00.
Fornecedor: 36.782.020/0001-09 - NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. Valor total
registrado: R$ 464,79.

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO 01/2021

Remanejamento orçamentário, sem alteração do valor global do contrato 064/2021

entre UFSC e FAPEU.

(COMPRASNET 4.0 - 30/07/2021).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO 03-2021

Remanejamento orçamentário, sem alteração do valor global do contrato 345/2019,
entre UFSC e FEESC.

(COMPRASNET 4.0 - 30/07/2021).'

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
EDITAL Nº 89, DE 29 DE JULHO DE 2021

ABERTURA DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Santa Maria, no exercício da Reitoria e no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando o disposto na Resolução N.
016/2014-UFSM, na Lei N. 8.112 de 11/12/1990, na Lei N. 8.745 de 09/12/1993, no Decreto N. 3.298 de 20/12/1999, na Súmula N. 45/2009, da Advocacia Geral da União, no Decreto N.
9.739 de 11/04/2019, na Orientação Normativa Nº 5 de 28/10/2009, no Decreto N. 7.485 de 18/05/2011, na Portaria do Ministério da Educação N. 243 de 03/03/2011, na Lei N. 12.772
de 28/12/2012, na Lei N. 12.990 de 09/06/2014, no Decreto N. 8.368 de 02/12/2014, na Lei N. 13.656 de 30/04/2018, na Instrução Normativa N. 02, de 27/08/2020, no Decreto N. 9.508
de 24/09/2018, e no Parecer N. 111/2020/PROJUR/PFUFSM/PGF/AGU, e considerando as medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, torna pública a abertura das inscrições para
Seleção Pública de Professor Substituto da Carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, na cidade de Santa Maria, nas áreas especificadas no Quadro de Vagas abaixo, na forma das
legislações vigentes.

1. QUADRO DE VAGAS

. Nº de vagas Campus de Lotação
dos Docentes

Depto/Unidade de Ensino de
realização daSeleção
Pública

Área da Seleção Pública Regime
de
Trabalho

Requisitos para assinatura do contrato Inscrição Vencimento Básico
+
Retribuição por
Titulação

. 01 Santa Maria Departamento de Ensino
Colégio Politécnico da
Universidade Federal
de Santa Maria

Terapia Ocupacional 40 horas
semanais

Graduação em Terapia
Ocupacional

R$ 78,00 (Graduação) R$ 3.130,85 (Graduação)

. 01 Santa Maria Departamento de Ensino
Colégio Politécnico da
Universidade Federal
de Santa Maria

Serviço Social 40 horas
semanais

Graduação em Serviço Social R$ 78,00 (Graduação) R$ 3.130,85 (Graduação)

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Modalidade: via internet, exclusivamente no endereço eletrônico

www.ufsm.br/concurso.
2.2. Período e horário (observando o horário oficial de Brasília):
Início: 09h do dia 02 de agosto de 2021 (segunda-feira)
Término: 23h59min do dia 06 de agosto de 2021 (sexta-feira)
2.3. Procedimentos para inscrição
a) acessar o endereço eletrônico www.ufsm.br/concurso, no período previsto

no subitem 2.2;
b) selecionar a opção "Inscrições em andamento";
c) acessar a página do Edital, ler atentamente o Edital da Seleção Pública e

demais orientações;
d) clicar no link "Inscrições Online";
e) selecionar, dentre as opções de inscrição, aquela área para a qual deseja

concorrer;
f) selecionar a cota para a qual deseja concorrer (ampla concorrência ou vagas

reservadas a deficientes ou vagas reservadas a negros);
g) preencher adequadamente os dados do candidato no requerimento de

inscrição, observando o preenchimento obrigatório dos campos marcados com um
asterisco (*);

h) clicar em "Finalizar";
i) se a inscrição for finalizada corretamente, aparecerá na tela "Inscrição

solicitada". Nesta mesma tela, aparecerá o link "Gerar GRU". Clicar sobre a figura para
gerar e imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento.

j) Em caso de solicitação de isenção de taxa de inscrição, proceder conforme
item 3.4.;

k) Valor da inscrição:
- Para requisito de Graduação (40 horas semanais): R$ 78,00
l) O pagamento da inscrição deverá ser efetuado no Banco do Brasil até o dia

10/08/2021 (terça-feira), conforme expediente bancário;
m) O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído em hipótese alguma

por solicitação do candidato;
n) São considerados documentos válidos para a inscrição: carteira de

identidade; carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelos Corpos de Bombeiros
Militares; pelos órgãos fiscalizadores de Exercício Profissional (órgãos, conselhos);
passaporte; carteiras funcionais do Ministério Público e as expedidas por órgão público
que, por Lei Federal, valem como identificação; carteira de trabalho e carteira nacional de
habilitação (dentro do prazo de validade);

o) A UFSM não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados;

p) Os "Requisitos", conforme o disposto no item 1 - Quadro de Vagas deverão
ser comprovados por ocasião da assinatura do contrato, de acordo com o que dispõe o Art.
5º da Lei N. 8.112/1990, do Art. 207 da Constituição Federal e da Lei N. 9.515/1997.

q) A inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento da
inscrição. O comprovante de inscrição do candidato estará disponível para impressão na
página www.ufsm.br/concurso, após a compensação bancária, que ocorrerá em até (5)
cinco dias úteis após o pagamento da GRU;

r) Na página da Seleção Pública, será publicado o cronograma, contendo dia e
hora das etapas da seleção, e as planilhas com os critérios da Prova Didática e da Prova
Prática (quando for o caso).

2.4. Isenção do pagamento da inscrição
a) Conforme previsto pelo Decreto N. 6.593/2008, poderá solicitar isenção do

pagamento da inscrição o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda, nos termos
do Decreto N. 6.135/2007 ou o candidato que for doador de medula óssea em entidades
reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei N. 13.656, de 30 de abril de
2018;

b) O candidato que desejar solicitar a isenção do pagamento da inscrição
deverá, obrigatoriamente, proceder a sua inscrição até o dia 03/08/2021(terça-feira);

c) Para requerer a isenção como candidato que estiver inscrito no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal, o candidato deve preencher,
obrigatoriamente, no requerimento de inscrição: Número de Identificação Social (NIS) do
candidato, fornecido pelo CadÚnico; nome completo da mãe do candidato, sem
abreviações; sexo; número do CPF; data de nascimento; número do documento de
identidade; data de emissão do documento de identidade e sigla do órgão emissor do
documento de identidade;

d) O candidato que preencher, no requerimento de inscrição, o Número de
Identificação Social (NIS) e o nome completo de sua mãe, estará, automaticamente,
solicitando isenção do pagamento da inscrição e declarando ser membro de família de
baixa renda, nos termos do Decreto n. 6.135/2007;

e) Será consultado o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das
informações prestadas pelo candidato. O candidato deve observar que os dados
informados no requerimento de inscrição precisam ser idênticos aos constantes na base de
dados do CadÚnico, sob pena de indeferimento do pedido de isenção;

f) Para requerer a isenção na condição de doador de medula óssea, o candidato
deverá anexar, obrigatoriamente, no formulário de inscrições, cópia digitalizada, clara e
legível, em formato de imagem ou PDF do cartão de doador de medula ou documento
expedido pelas entidades cadastradas pelo Ministério da Saúde que comprovem tal
condição;

g) A veracidade das informações prestadas será de inteira responsabilidade do
candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas
informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o
que acarreta eliminação do processo seletivo, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo
único do Art. 10 do Decreto n. 83.936/1979;

h) A listagem preliminar contendo o resultado da apreciação dos pedidos de
isenção do pagamento da inscrição será divulgada até o dia 05/08/2021, na página
www.ufsm.br/concurso;

i) Caberá ao candidato consultar a página da Seleção Pública para verificar sua
situação com relação à isenção do pagamento da inscrição;

j) O candidato que tiver sua solicitação de isenção indeferida poderá contestar
o indeferimento, encaminhando pedido de reconsideração, com a devida justificativa e
documentação comprobatória, se necessário, para o endereço eletrônico (e-mail)
concursodocente@ufsm.br, observando o prazo previsto para esta etapa, que será
divulgado posteriormente, na página da Seleção Pública;

k) Ao término da apreciação dos recursos sobre o indeferimento das isenções
será divulgado o Edital definitivo contendo o resultado final da análise dos pedidos de
isenção do pagamento da inscrição;
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