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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Nº 061/2022 - Professor Substituto. Contratante: Universidade Federal de Minas Gerais.
Contratado: Aline de Oliveira Brandao. Objeto: magistério no Departamento De Terapia
Ocupacional Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em regime de
40 (quarenta) horas semanais. Retribuição: R$ 4.304,92 (quatro mil, trezentos e quatro
reais e noventa e dois centavos), correspondente ao vencimento de Professor de
Magistério Superior, Classe A, denominação Assistente A, Nível 01. Autorização interna:
Pareceres da CPPD nº 119/2022 e nº 631/2022. Vigência: 23/05/2022 a 03/04/2023. Data
da assinatura: 23/05/2022. Verba: Dotação do Tesouro Nacional. Processo nº
23072.223317/2022-98.
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS E DE SERVIÇOS

O P E R AC I O N A I S
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 153254 - ADM. GERAL/UFMG

Número do Contrato: 38/2018.
Nº Processo: 23072.040512/2018-06.
Dispensa. Nº 4/2018. Contratante: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG. Contratado:
18.720.938/0001-41 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. Objeto:
Prorrogacao do prazo de vigencia.. Vigência: 17/12/2018 a 17/12/2023. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 4.331.783,78. Data de Assinatura: 30/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 30/05/2022).
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº 065/2022 - Professor Substituto. Contratante: Universidade Federal de Minas Gerais.
Contratado: Débora Moraes Coelho. Objeto: Altera a cláusula sexta, relativa à vigência.
Autorização interna: Parecer da CPPD nº 569/2022. Vigência: 09/12/2020 a 08/12/2022
Data da assinatura: 30/05/2022. Verba: Dotação do Tesouro Nacional. Processo nº
23072.222506/2022-43.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo: 23204.005592/2022-89. Convênio para Concessão de Estágio, celebrado entre a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA (Instituição de Ensino) e a empresa
SMIG - SERVICOS DE MINERACAO E GEOLOGIA LTDA. (concedente). Signatários: pela UFOPA
- Aldenize Ruela Xavier, Reitora; pela CONCEDENTE - Antônio Carlos da Penha,
Representante. Vigência: 05 (cinco) anos. Data de Assinatura: 31/05/2022.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo: 23204.005063/2022-85. Primeiro Termo Aditivo ao Convênio para fins de
concessão de Estágio, celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ -
UFOPA (Instituição de Ensino) e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS (concedente).
Signatários: pela UFOPA - Aldenize Ruela Xavier, Reitora; pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ÓBIDOS - Jaime Barbosa da Silva, Prefeito. Vigência: 05 (cinco) anos. Data de Assinatura:
30/05/2022.

EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas
atribuições conferidas pelo Decreto Presidencial de 20 de abril de 2022, publicado no
Diário Oficial da União em 20 de abril de 2022, Seção 2, pág. 1, na forma do que dispõe
a Lei nº 8.745/1993 com as modificações introduzidas pela Lei nº 12.425/762011; Lei nº
12.772/2012; Decreto nº 7.485/2011, considerando o Decreto nº 9.739, de 2019,
Resolução nº 78, de 13 de fevereiro de 2020 - CONSAD/UFOPA, considerando ainda o
princípio da economicidade, eficiência e publicidade, torna pública a abertura de inscrições
ao Processo Seletivo Simplificado para provimento de vaga de Professor Substituto de
acordo com as informações abaixo:

Edital PSS/Ufopa nº 15, de 01/06/2022. Oferta vaga em cadastro reserva de
Professor Substituto para o Tema: Análises Clínicas, com regime de trabalho de 40 horas
semanais, para o Instituto de Saúde Coletiva - UFOPA - Campus de Santarém, com
remuneração composta de vencimento básico + RT + auxílio-alimentação perfazendo o
total de R$ 5.740,61 (Cinco mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e um centavos). O
candidato deve portar o título de Mestre e graduação de acordo com o edital. Período de
inscrições será de 06 a 10/06/2022. O edital completo, acima mencionado, bem como;
avisos, retificações e demais documentos inerentes ao processo seletivo estarão
disponíveis na íntegra no endereço eletrônico https://www.ufopa.edu.br/concursos/, bem
como a ficha de inscrição e demais documentos complementares.

ALDENIZE RUELA XAVIER
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 17, DE 1º DE JUNHO DE 2022
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO

OESTE DO PARÁ, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 241, de 10 de

abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 70, de 12 de abril de 2018, e

pela competência que lhe concede a Portaria nº 701, de 22 de novembro de 2018,

torna público a homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS)

abaixo relacionado:

Vaga/Tema: Matemática aplicada à Administração - 40h - Campos de

Alenquer- Edital nº 11, de 25 de abril de 2022, publicado no DOU nº 78, Seção 3,

página 64, em 27/04/2022.

Nome/Nota Final/Colocação

Nilcilene da Silva Coelho / 6,07 / 1º - Aprovada.

FABRICIANA VIEIRA GUIMARÃES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL

EDITAL Nº 138, DE 1º DE JUNHO DE 2022

O Vice-Reitor da Universidade Federal do Pará, no uso de suas atribuições,
torna público o Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor
Substituto nos termos das Leis nº 8.745/1993, nº 12.772/2012 e suas alterações, nº
12.990/2014, da Portaria Normativa SGP nº 4/2018, Portaria SGP/SEDGG/ME Nº 14.635,
de 14 de dezembro de 2021, do Decreto nº 9.508/2018, da Resolução nº. 5.087/2018,
alterada pela Resolução n. 5.330/2020-CONSEPE-UFPA, conforme abaixo:

Quadro n. 01

. Unidade Acadêmica Tema Nº de Vagas Carga horária Requisitos

. Campus Universitário de
Altamira

Habilidades médicas
na saúde do adulto e

idoso

2
40 horas

Graduados em Medicina, com pós-graduação ou
residência

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1. O Processo Seletivo Simplificado-PSS será regido por este Edital e

posteriores alterações, caso existam.
1.2. A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal-PROGEP será

responsável pela Coordenação do Processo Seletivo Simplificado, no que diz respeito à
publicação deste Edital, de outros editais e avisos relacionados ao Processo Seletivo
Simplificado no Diário Oficial da União, em Jornal local e na página eletrônica do Centro
de Processos Seletivos - CEPS; http://www.ceps.ufpa.br.

1.3. Será de responsabilidade da Unidade Acadêmica e sua Subunidade zelar
pela realização do Processo Seletivo Simplificado, providenciando a composição da Banca
Examinadora, a divulgação do cronograma do certame e do resultado.

1.4. Os diplomas e/ou certificados dos títulos apresentados deverão satisfazer
às seguintes exigências:

a) Terem sido obtidos em Instituições de Ensino devidamente credenciadas
pelo Ministério da Educação (MEC).

b) Quando expedidos por instituições de ensino estrangeiras, os diplomas de
graduação deverão ser revalidados e os de pós-graduação reconhecidos por universidades
brasileiras credenciadas pelo MEC.

2. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
2.1. Poderá requerer isenção da taxa de inscrição, em conformidade com o

Decreto nº. 6.593, de 2.10.2008, o candidato que estiver inscrito no CadÚnico (Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal); for membro de família de baixa renda,
nos termos do Decreto nº. 6.135, de 26.06.2007 ou for doador de Medula Óssea em
entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, de acordo com a Lei 13.656/2018.

2.1.1. Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, os candidatos amparados
pelo Decreto nº 6.593/2008 e pelo Decreto nº 6.135/2007, deverão no ato de sua
inscrição, informar o NIS (Número de Identificação Social) atribuído pelo CadÚnico.

2.1.2. Para solicitar isenção como doador de medula óssea, o candidato, no ato
da inscrição, deverá enviar via upload a imagem legível da carteirinha que comprove a
condição de doador.

2.2. O candidato pleiteante à isenção deverá realizar sua inscrição, no período
das 14 h do dia 06.06 às 18 h do dia 11.06.2022.

2.3. O resultado das isenções deferidas poderá ser consultado no dia
14.06.2022, no endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br.

2.4. O candidato que pleitear isenção da taxa de inscrição e não obtiver a
concessão do benefício, se ainda desejar participar do Concurso, deverá efetivar sua
inscrição efetuando o pagamento da taxa, até a data do vencimento de seu boleto
bancário.

2.5. Será desconsiderada a inscrição com isenção de taxa do candidato que
omitir informações e/ou torná-las inverídicas, fraudar e/ou falsificar informação.

2.6. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar
informação falsa com o intuito de usufruir da isenção de que trata o art. 1º da Lei nº
13.656/2018, estará sujeito a:

I - Cancelamento da inscrição e exclusão do Processo Seletivo, se a falsidade
for constatada antes da homologação de seu resultado;

II - Exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a
homologação do resultado e antes da contratação;

III - declaração de nulidade do contrato, se a falsidade for constatada após a
sua publicação.

3. DA INSCRIÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
3.1. Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá ler este Edital, seus

anexos e atos normativos neles mencionados, para certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos para participação no Processo Seletivo e aceita todas as condições nele
estabelecidas.

3.2. As inscrições ao (s) Processo Seletivo (s) serão realizadas exclusivamente
via internet, observado o horário de Belém-PA, no endereço eletrônico
http://www.ceps.ufpa.br, das 14 h do dia 06.06 às 18 h do dia 16.06.2022, com o
pagamento da taxa até o dia 17.06.2022.

3.3. Os candidatos deverão acessar o endereço eletrônico
http://www.ceps.ufpa.br e seguir rigorosamente todas as instruções ali contidas. Nesse
endereço, os candidatos encontrarão o Edital do Processo Seletivo e seus anexos, além do
requerimento eletrônico de inscrição e do boleto bancário, em forma de arquivo
eletrônico para impressão, que deverá ser recolhido junto ao Banco do Brasil S.A, até a
data do vencimento.

3.4.O formulário eletrônico de inscrição deverá ser preenchido na íntegra e
com toda atenção, de modo que nele constem informações exatas e verídicas, sob pena
de cancelamento da inscrição.

3.5 Os candidatos que não realizarem sua inscrição pelo site do Centro de
Processos Seletivos - CEPS, não terão sua inscrição validada e não poderão, em hipótese
alguma, participar do Processo Seletivo.

3.6. Ficam assegurados às pessoas transexuais e travestis os direitos à
identificação por meio do seu nome social e à escolha de tratamento nominal. Entende-
se por nome social aquele pelo qual travestis e transexuais se reconhecem, bem como são
identificados por sua comunidade e em seu meio social. O (a) candidato(a) poderá
informar o seu nome social quando do preenchimento do formulário eletrônico de
inscrição.

3.7. A anotação do nome social de travestis e transexuais constará por escrito
nos editais do Processo Seletivo, entre parênteses, antes do respectivo nome civil. As
pessoas transexuais e travestis deverão apresentar como identificação oficial, no dia de
aplicação das provas, um dos documentos previstos neste Edital, conforme subitem
14.08.

3.8. Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social além do
procedimento citado no subitem 3.5 deste Edital.

3.9. É de responsabilidade do candidato, verificar e confirmar se seu
pagamento foi processado e se sua inscrição foi validada.

3.10. A qualquer tempo poderá haver anulação da inscrição, das provas, da
contratação do candidato, se for constatada falsidade em qualquer declaração e/ou
qualquer irregularidade nas provas ou em documentos apresentados.

3.11. Ficam asseguradas as inscrições de pessoas com deficiência e de pessoas
negras para concorrer nessas condições a todos os temas, inclusive àqueles que dispõem
de apenas uma vaga para ampla concorrência, sendo que, na convocação, serão
respeitados os percentuais de reserva de vagas, caso novas vagas venham a surgir, de
acordo com os subitens 4.1 e 6.1 deste Edital.

3.12.O valor da Taxa de Inscrição será: R$ 80,00 (oitenta reais);
3. 13.É de responsabilidade do candidato verificar e confirmar se seu

pagamento foi processado.
3.14.O Centro de Processos Seletivos (CEPS/UFPA) se exime de qualquer

responsabilidade sobre as inscrições não recebidas por motivo de falha técnica de
computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.
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