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13.5 A remoção de servidores em uma mesma regional ou
entre as Regionais da UFG situadas em cidades diferentes ocorrerá
somente mediante concordância da PRODIRH, ouvidos o seu
Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DDRH), a
direção do local de lotação do servidor e a direção do local de
destino.

13.5.1 O servidor não poderá solicitar remoção antes da 1°
etapa de avaliação de estágio probatório, salvo remoções no interesse
da administração ou por motivo de saúde, mediante análise da perícia
médica oficial.

13.6 A convocação de que trata o subitem 13.3 será também
feita por meio de correio eletrônico (e-mail), de acordo com os dados
informados no ato da inscrição, observando que é de inteira
responsabilidade do candidato a exatidão dos dados informados no
ato da inscrição para este concurso.

13.7 A posse do candidato nomeado deverá ocorrer no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de
sua nomeação no Diário Oficial da União.

13.8 A posse dos candidatos convocados, de acordo com este
Edital, será realizada no Departamento do Pessoal da UFG, situado
no prédio da reitoria, Regional Goiânia, Câmpus Samambaia, mesmo
para os candidatos aprovados para as regionais do interior.

13.9 Todos os candidatos aprovados convocados para posse,
antecipadamente deverão comparecer ao Departamento de
Desenvolvimento de Recursos Humanos, situado no Campus Colemar
Natal e Silva, Avenida Universitária, 1166, Prédio do Museu
Antropológico 3º Piso - Setor Leste Universitário para entrevista e
preenchimento de ficha sobre o perfil socioprofissional.

13.10 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os
critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação
entre o número de vagas por cargo e o número de vagas reservadas a
candidatos com deficiência e a candidatos negros.

13.11 O candidato aprovado dentro do número de vagas
previsto no edital tem direito líquido e certo à nomeação, podendo
requerer a transferência de sua nomeação para o final da lista de
aprovados, sendo recolocado no último lugar da lista.

13.11.1 Caso o candidato solicite a recolocação, conforme
subitem 13.11, não terá direito subjetivo à nomeação, passando neste
caso a ter mera expectativa de direito à nomeação.

13.12 Além dos requisitos já estabelecidos no item 12 deste
Edital, para ser empossado no cargo, o candidato aprovado não
poderá ter sido demitido do Serviço Público Federal como ocupante
de cargo efetivo ou em comissão, nos últimos 5 (cinco) anos,
contados da data da publicação do ato penalizador, decorrente das
seguintes infrações: valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou
de outrem e praticar advocacia junto a repartições públicas.

13.13 Não poderá retornar ao Serviço Público Federal o
servidor que foi demitido ou o servidor que foi destituído do cargo
em comissão nas seguintes hipóteses:

a) prática de crime contra a administração pública;
b) improbidade administrativa;
c) aplicação irregular de dinheiro público;
d) lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio

nacional.
13.14 Somente poderá ser empossado o candidato aprovado

que for julgado apto física e mentalmente pela perícia médica da
UFG, para o exercício do cargo, incluindo os candidatos com
deficiência, observando o que consta no item 3 deste Edital.

13.15 O candidato nomeado que não tomar posse no prazo
estipulado terá o seu ato de nomeação tornado sem efeito.

13.16 O candidato aprovado deverá apresentar, no momento
da posse, os documentos constantes do Anexo VIII deste Edital, que
se encontra disponível no endereço eletrônico <www.cs.ufg.br>.

14 Das penalidades
14.1 Será eliminado do concurso o candidato que:
a) chegar aos locais de realização das provas, da perícia

médica ou da entrevista para constatação da autodeclaração de negro
após o horário estabelecido;

b) faltar às provas, às convocações ou à perícia médica, caso
convocado;

c) ausentar-se do recinto de qualquer prova ou atividade sem
a devida permissão;

d) mantiver conduta incompatível com a condição de
candidato ou ser descortês com qualquer dos supervisores,
coordenadores, aplicadores de provas, aplicadores de reserva ou
autoridades e pessoas incumbidas da realização do concurso;

e) sair da sala de aplicação de prova com quaisquer
anotações antes do horário permitido;

f) for surpreendido, durante a realização das provas, em
comunicação (verbal, escrita, eletrônica ou gestual) com outras
pessoas, bem como estiver utilizando fontes de consulta, tais como
livros, calculadoras equipamentos de cálculo, anotações, impressos ou
ainda, usando óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria
(chapéu, boné, gorro etc.) ou outros materiais similares;

g) for surpreendido, dentro do prédio de realização da prova,
com a embalagem violada ou aberta, na qual o celular ou o
equipamento eletrônico foram guardados ou estiver usando durante a
qualquer tipo de arma salvo os casos previstos em lei, relógio de
qualquer espécie, aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular,
MP3 e similares, agenda eletrônica, notebook e similares, palmtop,
receptor, gravador, filmadora, máquina fotográfica, calculadora,
pager, tablet, Ipod, etc;

h) recusar-se a retirar os óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. ou outros
objetos similares;

i) ultrapassar o tempo limite previsto neste Edital para
execução das provas;

j) levar consigo o cartão-resposta, ao retirar-se da sala;
k) não permitir a coleta da impressão digital, como forma de

identificação, e/ou a filmagem;

l) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou
inexata;

m) prestar, no ato da inscrição, declaração falsa ou inexata;
n) deixar de apresentar qualquer um dos documentos que

comprovem o atendimento dos requisitos fixados neste Edital;
o) não comparecer para a nomeação no cargo nas datas e nos

horários fixados no ato convocatório;
p) praticar atos que contrariem as normas do presente

Edital;
q) não atender às determinações do presente Edital e aos

seus atos complementares.
14.2 Se, após às provas, for constatado, por meio eletrônico,

estatístico, visual ou grafológico, que o candidato utilizou processos
ilícitos, sua prova será anulada, sendo este automaticamente
eliminado do concurso, devendo responder criminalmente pelo ato.

14.3 Fica assegurado aos candidatos excluídos após a
aplicação das penalidades que constam no subitem 14.1 o direito à
ampla defesa conforme orientações dispostas mencionado no subitem
9.1.11 do Edital.

15 Das disposições gerais
15.1 Todos os horários referenciados neste Edital têm por

base o horário oficial de Brasília.
15.2 O prazo de validade do concurso será de dois anos,

podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse
da Administração Superior da UFG.

15.3 A aprovação e classificação no concurso público de
candidatos além do número de vagas previsto neste Edital constitui
mera expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização
desse ato condicionada à observância das disposições legais
pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da UFG, da
rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade do concurso e
da disponibilidade orçamentária aprovada pelo órgão competente.

15.4 As vagas que surgirem após o preenchimento das vagas
em concurso, durante a sua validade, poderão ser utilizadas de acordo
com a necessidade e o interesse da UFG.

15.5 As disposições e instruções contidas na página da
Internet, nas capas dos cadernos das provas, nos editais
complementares e avisos oficiais divulgados pelo CS da UFG no
endereço eletrônico <www.cs.ufg.br> ou em qualquer outro veículo
de comunicação constituirão normas que passarão a integrar o
presente Edital.

15.5.1 É de inteira responsabilidade do candidato
acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados
referentes a este concurso, os quais serão divulgados na Internet, no
endereço eletrônico <www.cs.ufg.br> e, no que concerne a
informações referentes a nomeação, convocação e posse, em
< w w w. d p . u f g . b r > .

15.6 O candidato deverá acompanhar todos os atos e
comunicados referentes a este concurso público, publicados no Diário
Oficial da União ou no endereço eletrônico do Departamento do
Pessoal e do CS da UFG (<www.cs.ufg.br>).

15.7 Os candidatos aprovados no presente concurso poderão
ser aproveitados por outras instituições que possuam os cargos da
carreira definida pela Lei n. 11.091, de 12 de janeiro de 2005,
observada a legislação em vigor.

15.8 O CS da UFG não se responsabilizará por qualquer tipo
de extravio que impeça a chegada de documentos, enviados pelo
candidato, a seu destino.

15.9 O presente Edital do concurso poderá ser reaberto
quantas vezes forem necessárias, até o preenchimento das vagas.

15.10 Quaisquer irregularidades (fraude, quebra de sigilo
etc.) cometida por professores, funcionários técnico-administrativos e
alunos da UFG, constatada antes, durante ou após o concurso, será
objeto de sindicância, inquérito administrativo ou policial, nos termos
da legislação pertinente (Regime Jurídico Único e demais normas
complementares em vigor na UFG), estando o infrator sujeito às
penalidades previstas na legislação.

15.11 Os casos omissos serão resolvidos pela PRODIRH.

Goiânia, 30 de janeiro de 2018.
EDWARD MADUREIRA BRASIL

Reitor da UFG

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
L AT I N O - A M E R I C A N A

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

04-AC/2018. Processo nº 23422.001293/2017-33 Partes:
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA),
CNPJ: 11.806.275/0001-33; e ITAIPU, CNPJ: 00.395.988/0001-35.
Resumo do Objeto: Desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao
Canal da Piracema enquanto ferramenta de conservação da
biodiversidade, avaliando a ocorrência de efetivo fluxo gênico
entre populações de peixes migradores à montante e à jusante da
barragem de ITAIPU, no escopo do programa "Biodiversidade
Nosso Patrimônio". Vigência: 36 (trinta e seis) meses, a contar da
data da assinatura. Data da Assinatura: 11 de janeiro de 2018.
Assinaram: pela UNILA Gustavo Oliveira Vieira Reitor Pro
tempore; pela ITAIPU Luiz Fernando Leone Vianna Diretor-
Geral Brasileiro e James Spalding Hellmers Diretor-Geral
Paraguaio.

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 44/2017

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada
no D.O.U de 24/10/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de equipamentos para o laboratório de pavimento (LAPAV) e
laboratório de geotecnia e solos (LABGEO). Total de Itens Licitados:
00071 Novo Edital: 21/02/2018 das 08h00 às 12h00 e de14h00 às 17h59.
Endereço: Av. Silvio Americo Sasdelli, 1.842, Ed. Lorivo, Sala 303 Vila
a - FOZ DO IGUACU - PR. Entrega das Propostas: a partir de
21/02/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 07/03/2018, às 09h01 no site www.comprasnet.gov.br.

VAGNER MIYAMURA
Pró-reitor de Administração, Gestão e

Infraestrutura

(SIDEC - 20/02/2018) 158658-26267-2018NE800004

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

Processo nº 23088.012958/2017-82 - Acordo de Cooperação entre a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ- CNPJ/MF:
21.040.001/0001-30 e a École Nationale d'Ingenieurs de Brest - ENIB,
França. Objeto: "O acordo tem como objetivo definir as atividades
comuns a ENIB e a UNIFEI de modo a facilitar as cooperações
científicas e pedagógicas, o intercâmbio de pessoal, de experiências e
de atividades nos domínios relativos ao ensino superior e à pesquisa.".
Vigência: o acordo vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da
data de sua assinatura. Data da assinatura: 13 de novembro de 2017.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 2/2018 - UASG 153061

Nº Processo: 23071001481/18-70 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de materiais de escritório para atender às unidades da
Universidade Federal de Juiz de Fora. Total de Itens Licitados:
00004. Edital: 21/02/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às
17h00. Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, S/nº - Bairro São
Pedro São Pedro - JUIZ DE FORA - MG ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 1 5 3 0 6 1 - 0 5 - 2 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 21/02/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/03/2018 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O
edital estará disponívelpara download no site do Comprasnet. As
empresas deverão cotar de acordo com a descrição do edital.

SANDRA FARIA FABRES
Pregoeiro

(SIDEC - 20/02/2018) 153061-15228-2017NE801254

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL Nº1/2018-UFJF/GV

PARA LOCAÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR
VA L A D A R E S

O Ministério da Educação por intermédio da Universidade
Federal de Juiz de Fora torna público que pretende alugar imóvel
com área construída entre 500m² e 1000m² para acomodação das
atividades acadêmicas do Curso de Odontologia da Universidade
Federal de Juiz de Fora, Campus de Governador Valadares.

Entrega das Propostas: A partir do dia 21/02/2018 até o
dia 07/03/2018 - Aviso de Procura de Imóvel: Disponível no site
www.ufjf.br/campusgv- Informações: Subsetor de Manutenção e
Projetos. (33) 3301-1000, ramal 1152. E-mail:
p r o j e t o s . g v @ u f j f . e d u . b r.

PETERSON MARCO O. ANDRADE
Diretor Geral do Campus de Governador Valadares - UFJF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES

E LOGÍSTICA
DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS

RETIFICAÇÃO

No extrato de registro de preços do Pregão Eletrônico
SRP n.º 83/2017, publicado no DOU de 08 de fevereiro de 2018,
na seção 03, pág. 59, onde se lê: "21/12/2017 a 20/12/2018", leia-
se: "08/02/2018 a 07/02/2019".


