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12.13 Outras exigências estabelecidas em lei poderão ser
solicitadas para o desempenho das atribuições do cargo.

12.14 Poderá ser solicitado ao candidato a apresentação de
outros documentos que se fizerem necessários à época da posse, além
dos documentos relacionados a seguir:

a) declaração de não receber proventos de aposentadoria que
caracterizem acumulação ilícita de cargos, bem como de que não
acumula cargos públicos, na forma do art. 37, incisos XVI e XVII da
Constituição Federal;

b) Autorização de Acesso às Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física, na forma do art. 13 da Lei n.
8.429/1992.

12.15 Os diplomas e/ou certificados obtidos no exterior
deverão, obrigatoriamente, ser validados pelos órgãos competentes no
Brasil, conforme disposição da legislação vigente no ato da posse.

12.16 Os documentos comprobatórios deverão ser
apresentados por ocasião da convocação para assumir o cargo, após a
aprovação do candidato.

12.17 No ato da investidura no cargo, o candidato aprovado
poderá ter a posse negada, caso não comprove os requisitos e
documentos exigidos neste Edital.

13 Da nomeação e da posse
13.1 A nomeação dos candidatos aprovados ocorrerá após a

homologação do concurso e de acordo com as condições operacionais
da UFG conforme o quadro de vagas constante no Anexo II do
presente Edital e durante a validade deste concurso, observando-se o
disposto no Decreto n. 7.232, de 19 de julho de 2010.

13.2 O candidato aprovado e classificado no concurso
público, na forma estabelecida neste Edital, será nomeado, obedecida a
ordem de classificação, no cargo para o qual foi habilitado, na classe,
nível de capacitação e padrão iniciais da categoria funcional, mediante
portaria expedida pelo Reitor da UFG, publicada no Diário Oficial da
União e divulgada na página eletrônica do Departamento do Pessoal
( w w w. d p . u f g . b r ) .

13.3 A convocação dos candidatos para posse será divulgada
na página eletrônica do Departamento do Pessoal (www.dp.ufg.br).

13.4 A lotação do candidato aprovado dar-se-á na Regional
para a qual fez opção no concurso, cabendo à UFG designar o local em
que deverá exercer suas atividades.

13.4.1 A classificação obtida pelo candidato aprovado no
concurso não gera para si o direito de escolher a Unidade de seu
exercício, ficando essa definição condicionada exclusivamente ao
interesse e à conveniência da UFG.

13.4.2 De acordo com os interesses da instituição, a UFG
poderá fazer o remanejamento de servidores no âmbito do município
de lotação.

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 <www.dp.ufg.br>.

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.

EDWARD MADUREIRA BRASIL

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Processo: 23070.007914/2017-20 - PE 090/17. Objeto: Materiais
para laboratório; Ata n° 299/2017 - maxlab produtos para
diagnósticos e pesquisas ltda - epp, CNPJ: 047247290001-61 no valor
de R$ 4.182,75; Ata n° 300/2017 - neobio comercio de produtos para
laboratórios eireli - epp, CNPJ: 084770870001-02 no valor de R$
133,52; Ata n° 301/2017 - basprix comércio e serviços ltda - me,
CNPJ: 106983230001-54 no valor de R$ 3.068,29; Ata n° 302/2017
- forlab comércio de equipamentos e materiais para lab. ltda - epp,
CNPJ: 126554530001-35 no valor de R$ 76,00; Ata n° 303/2017 -
dsyslab importação e exportação de produtos para lab. ltda - me,
CNPJ: 213408590001-10 no valor de R$ 7.827,92; Ata nº 304/2017 -
exom artigos para laboratórios ltda - epp, CNPJ: 557411100001-04

no valor de R$ 162,23. Valor Global da Ata: R$ 15.450,71. Vigência:
365 dias a contar de sua assinatura em 13.09.2017

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

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

05-AC/2018. Processo nº 23422.001038/2018-46 Partes:
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA),
CNPJ: 11.806.275/0001-33; e Fundação Parque Tecnológico Itaipu -
Brasil (FPTI-BR), CNPJ: 07.769.688/0001-18. Resumo do Objeto:
Estabelecimento das condições gerais entre os partícipes para Acesso
ao PTI pelos servidores da UNILA e das emissões e uso de cartões de
identificações (crachás) e passes veiculares, dentro das esferas de
interesse. Vigência: 5 (cinco) anos, a contar da data da assinatura.
Data da Assinatura: 27 de fevereiro de 2018. Assinaram: pela UNILA

Cecília Maria de Morais Machado Angileli Vice-Reitora no
exercício da Reitoria e Vagner Miyamura Pró-Reitor de
Administração, Gestão e Infraestrutura; pela FPTI-BR Claudio
Issamy Osako Diretor Técnico e João Biral Junior Diretor
Administrativo-Financeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2018 - UASG 158658

Nº Processo: 23422011633201734 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
contínuos de manutenção preventiva e corretiva no elevador instalado
na Universidade Federal da Integração, com fornecimento de mão de
obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de
reposição imediata. Total de Itens Licitados: 00002. Edital:
01/03/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h59. Endereço: Av.
Silvio Americo Sasdelli, 1.842, Ed. Lorivo, Sala 303 Vila a - FOZ DO
IGUACU - PR ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158658-
05-6-2018. Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2018 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/03/2018 às
09h01 no site www.comprasnet.gov.br.

VAGNER MIYAMURA
Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura

(SIDEC - 28/02/2018) 158658-26267-2018NE800004

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2018 - UASG 158658

Nº Processo: 23422001117201847 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de fogões cooktop. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
01/03/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h59. Endereço: Av.
Silvio Americo Sasdelli, 1.842, Ed. Lorivo, Sala 303 Vila a - FOZ DO
IGUACU - PR ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158658-
05-7-2018. Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2018 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/03/2018 às
09h01 no site www.comprasnet.gov.br.

VAGNER MIYAMURA
Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura

(SIDEC - 28/02/2018) 158658-26267-2018NE800004


