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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
P E L O TA S

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 879322/2018, Nº Processo: 23110103262201730,
Concedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PELOTAS, Convenente: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO CNPJ nº
63025530000104, Objeto: "Avaliar o desenvolvimento infantil,
capacidade cognitiva, habilidades não cognitivas e problemas e
transtornos mentais, com foco principal no capital social e na capacidade
produtiva e para a vida em sociedade. Em diferentes etapas da vida,
avaliar situações como o envolvimento e investimento dos pais na
educação e estimulação dos filhos, o efeito da escola na redução das
desigualdades nas habilidades cognitivas e não cognitivas, e da violência
social no comportamento e transtornos mentais, sob o EIXO
TEMÁTICO: SAÚDE MENTAL E CAPITAL SOCIAL; Avaliar uma
ampla gama de fatores - genéticos, biológicos e comportamentais - que
tenham impacto na ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis.
Para isso, incluímos a genotipagem de coortes que ainda não o fizeram,
coleta de material biológico, exames laboratoriais e extensa coleta de
dados sobre comportamentos relacionados a alimentação e atividade
física, sob o EIXO TEMÁTICO: PRECURSORES GENÉTICOS,
BIOLÓGICOS E COMPORTAMENTAIS DAS DOENÇAS
CRÔNICAS; Nos diferentes estágios da vida, avaliar características de
consumo alimentar, a distribuição da composição corporal, a prevalência
de obesidade, sua tendência temporal e fatores associados em nível
individual e familiar, sob o EIXO TEMÁTICO: NUTRIÇÃO,
COMPOSIÇÃO CORPORAL E OBESIDADE.", Valor Total: R$
5.815.150,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou
descentralizado por exercício: 2018 - R$ 2.072.510,00; 2019 - R$
1.654.084,30; 2020 - R$ 1.255.884,30; 2021 - R$ 832.671,40, Crédito
Orçamentário: Num Empenho: 2017NE001334, Valor: R$ 1.624.150,00,
PTRES: 091361, Fonte Recurso: 6151000000, ND: 335039; Num
Empenho: 2017NE001335, Valor: R$ 448.360,00, PTRES: 091362,
Fonte Recurso: 6151000000, ND: 335039, Vigência: 26/10/2018 a
21/10/2022, Data de Assinatura: 24/10/2018, Signatários: Concedente:
PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL CPF nº 966.240.940-87,
Convenente: VAHAN AGOPYAN CPF nº 839.536.208-00.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121/2018 - UASG 154047

Nº Processo: 23110002346201838 . Objeto: Locação de imóvel
situado no endereço Rua Marcílio Dias, 939, bairro Centro, no
Município de Pelotas/RS, objeto da matrícula n° 33.046, do Registro
de Imóveis da 2º Zona Comarca de Pelotas/RS, com a finalidade de
sediar unidades administrativas e assistenciais do Hospital Escola da
Universidade Federal de Pelotas. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Para a compra ou locação de imóvel destinado ao
atendimento das finalidades precípuas da administração. declaração
de Dispensa em 23/04/2018. DANIELLE NOLASCO ZAFFALON.
Coordenadora de Licitações e Contratos. Ratificação em 25/10/2018.
RICARDO HARTLEBEM PETER. Pró-reitor Administrativo. Valor
Global: R$ 110.940,00. CNPJ CONTRATADA : 88.992.649/0001-87
I C DA SILVA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA.

(SIDEC - 25/10/2018) 154047-15264-2018NE800121

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 122/2018 - UASG 154047

Nº Processo: 23110005435201836 . Objeto: Locação dos imóveis
situados nos endereços: Rua Professor Araújo nº 433, bairro centro,
no Município de Pelotas e Rua General Neto nº 1.680, bairro centro,
no município de Pelotas, objetos das matrículas n° 37.295 e nº
37.297, respectivamente, ambos registrados no 2° Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Pelotas, para abrigar as instalações
administrativas e assistenciais do Hospital Escola da Universidade
Federal de Pelotas. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das
finalidades precípuas da administração. declaração de Dispensa em
26/03/2018. DANIELLE NOLASCO ZAFFALON. Coordenadora de
Licitações e Contratos. Ratificação em 25/10/2018. RICARDO
HARTLEBEM PETER. Pró-reitor Administrativo. Valor Global: R$
189.480,00. CNPJ CONTRATADA : 90.108.036/0001-86 SINESA
LT D A .
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PIAUÍ

EDITAL Nº 6, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas (PPGPP) da UFPI, em consonância com a deliberação do
Colegiado do PPGPP em reunião realizada em 09 de abril de 2018 e com
base na Resolução nº 091/2015 - CEPEX, com as alterações introduzidas
pela Resolução n. 043/2018-CEPEX e em face da não aprovação dos
candidatos inscritos em atendimento ao Edital 03/2018, torna público o
presente Edital através dos endereços eletrônicos: http://www.ufpi.br/ e
http://www.posgraduacao.ufpi.br//ppgppublicas que estabelece a
abertura de inscrições para seleção de 2 (dois) professores visitantes,
categoria sênior, em regime 40 horas, por um período de 12 (doze)
meses, prorrogável por igual período, observadas as disposições legais
aplicáveis à espécie e as normas contidas neste Edital.

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO. A seleção de dois
professores visitantes, categoria sênior, para o Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas objetiva elevar a qualidade de suas
ações de pesquisa e produção intelectual, estimular a participação de
pesquisadores de alto nível nos seus grupos de pesquisa e o
intercâmbio científico com instituições brasileiras e estrangeiras de
excelência. 2. DAS VAGAS E DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO O
presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de 02 (duas)
vagas, sendo 01 vaga para a Linha de Cultura e Identidade - área de
investigação Política de Saúde e 01 vaga para a Linha de Estado,
Políticas Públicas e Movimentos Sociais - área de investigação
Avaliação de Política Pública. 3. DO PERFIL DO CANDIDATO
a)Área de conhecimento da seleção: Serviço Social; b)Requisitos para
inscrição: Título de Doutor em Serviço Social, Políticas Públicas ou
na área de Ciências Sociais em tempo igual ou superior a 10 (dez)
anos, com produção acadêmica relevante e consistente, equivalente à
de pesquisador de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1 na
área de Serviço Social ou áreas afins; c)Não ter sido professor
substituto a menos de dois anos em universidades federais ou
institutos federais de ensino; d)Caso seja professor efetivo na ativa
em uma instituição federal de ensino, o limite máximo de acúmulo de
atividades públicas é de 60h semanais. 4. DA REMUNERAÇÃO E
PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
a)Remuneração: Equivalente a de professor titular da UFPI b) Prazo
de validade da seleção: 1 (um) ano, contado da data de publicação da
homologação do resultado final no Diário Oficial da União. c)Prazo
de contratação: 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, em
caso de professor visitante brasileiro, 24 (vinte e quatro) meses,
prorrogável por igual período, em caso de professor visitante
estrangeiro. 5. DASINSCRIÇÕES 5.1 - O candidato deve preencher
os seguintes requisitos: a)Ser brasileiro ou estrangeiro residente no
Brasil, portador de visto temporário, sem vínculo empregatício; ou ser
docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em
instituições de ensino ou instituições públicas de pesquisa. b)Ser
estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; § 1º - O
candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar
endereço residencial no exterior no momento da submissão da
candidatura. 5.2 - O candidato deverá pessoalmente ou por intermédio
de procurador constituído os seguintes documentos na secretária do
PPGPP: a) Carta dirigida à Coordenação do PPGPP, solicitando sua
inscrição no processo seletivo;b) Cópia: do diploma de Doutorado
Serviço Social, Políticas Públicas ou na área de Ciências Sociais;c)3
(três) cópias do Currículo Vitae, padrão Lattes/CNPq, atualizado (para
candidatos brasileiros) e uma cópia dos respectivos comprovantes;
para os candidatos estrangeiros será exigida a apresentação do
Curriculum Vitae (3 cópias) e os respectivos comprovantes
(1cópia);d)3 (três) cópias do Projeto de pesquisa com Plano de
trabalho a ser desenvolvido em consonância com a área, contendo
atividades de pesquisa referente ao período de 12 meses. 5.3 - A
inscrição poderá ser realizada no período de 01 a 22 de novembro de
2018. 5.4 - Horário e local de inscrição a)As inscrições serão
realizadas no horário de 08:00 às 11:30 e de 14:00 às 17:30 horas, no
seguinte endereço: Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro
Petrônio Portela, Centro de Ciências da Humanas e Letras, Secretaria

da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas (PPGPP)Teresina, Piauí; b)A documentação de que trata o
item 5.2 poderá também ser entregue via postal, recomendando-se,
neste caso, a utilização de serviço de SEDEX ou outro tipo de entrega
rápida, apresentando data da postagem até 22 de novembro de 2018
(último dia de inscrição). É de total responsabilidade do candidato,
tomar as providências necessárias para que a documentação chegue à
Secretaria do PPGPP até o dia anterior à data de divulgação do
resultado da homologação das inscrições. Atraso na entrega não é de
responsabilidade do Programa, não cabendo recurso em tal caso. 5.5
- É de inteira responsabilidade do candidato a documentação por ele
fornecida para inscrição, a qual não poderá ser alterada ou
complementada, em nenhuma hipótese ou a qualquer título após a
data limite de inscrição.5.6 - A falta de qualquer um dos documentos
exigidos implicará no indeferimento da inscrição do candidato. 6.
DASELEÇÃO 6.1 - Cabe à comissão de seleção, do Programa de
Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFPI, instituída pela PRPG
realizar o processo de seleção dos candidatos. 6.2 -O processo
seletivo será constituído das seguintes etapas:a)Análise de currículo a
ser realizada pela comissão. Para esta análise será utilizada a tabela
em anexo a Resolução 091/2015 - CEPEX e mesma será de caráter
eliminatório/classificatório;b)Análise do projeto de pesquisa e plano
de trabalho a ser realizado na UFPI de caráter eliminatório. Serão
levados em consideração a relevância do projeto e sua inserção nas
atividades do PPGPP, além da qualidade e exequibilidade na UFPI.
No plano de trabalho será levado em consideração, para efeito de
distribuição de carga horária, a atuação em cursos de graduação da
UFPI e nos cursos do PPGPP, bem como, orientações de monografias,
dissertações ou teses e nos trabalhos de pesquisa e outras atividades,
se especificadas no plano;c)Homologação do parecer final da
comissão julgadora pelo conselho departamental do CCHL e envio a
PRPG; d)Homologação final pelo CEPEX e contratação pela UFPI.
6.3 - O resultado final dado pela comissão do PPGPP consistirá em
uma indicação de "APROVAÇÃO" ou "DESAPROVAÇÃO" para
cada candidato e, havendo mais de um inscrito, a constituição de uma
lista de aprovados em ordem decrescente conforme a adequação aos
critérios relacionados na Resolução 091/2015- CEPEX. 6.4 - O
resultado da seleção será publicado na página do PPGPP na internet
a partir o dia 20 de dezembro de 2018. 7. DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS 7.1 - A comissão de seleção fará publicar no sítio eletrônico
da UFPI: a) O Cronograma das etapas do processo seletivo - Anexo
I b) Os resultados da solicitação de inscrições, da análise de
currículos e do projeto de pesquisa/plano de trabalho e o resultado
final. 7.2 Os documentos relacionados a esta seleção, bem como
cópia deste edital e da Resolução 091/2015 - CEPEX/UFPI poderão
ser solicitados pelo candidato à Secretária do PPGPP. 7.3 - Local de
informações: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas e http://www.posgraduacao.ufpi.br//ppgppublicas. E-mail:
mpp@ufpi.edu.br ou Fone: 86- 3215-5808. 8. CRONOGRAMA As
datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do
processo seletivo, bem como da divulgação dos respectivos
resultados, constam na tabela abaixo:

. D ATA E TA PA HORÁRIO

. 26 a 31/10/18 Divulgação do Edital 03/2018 - PPGPP --

. 01 a 22/11/18 Período de inscrições 8:00h às 11:30h 14:00h às 17:30h

. 2 9 / 11 / 1 8 Divulgação da Homologação das inscrições Até as 18:00 h

. 03/12/18 Recursos das inscrições indeferidas 8:00 às 11:30h e 14:00 às 17:30h

. 05/12/18 Resultados dos recursos da homologação de inscrições Até as 18:00 h .

12/12/18
Divulgação do Resultado da seleção

Até 18:00 h
. 14/12/18 Pedidos de recursos do Resultado da seleção 8:00 às 11:30h e 14:00 às 17:30h
. 17/12/18 Resultados dos recursos do Resultado da seleção Até 18:00 h
. 20/12/18 Divulgação do Resultado Final, após recursos, pela PRPG/UFPI Até 18:00 h

GUIOMAR DE OLIVEIRA PASSOS
Coordenadora

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO

Nº 31/2016 - ESPÉCIE: Rescisão do Contrato de Locação de
Serviços de acordo com a Lei n°
8.745, de 09.12.93, e suas respectivas alterações, para Atendimento
Temporário de Excepcional
Interesse Público, de Professor Substituto.
PROCESSO Nº : 23118.003387/2016-18
CONTRATANTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RONDÔNIA - UNIR
CONTRATADO : LUIZ ANTONIO FESCINA JUNIOR
OBJETIVO/RESUMO : Registrar a rescisão do Contrato, a partir
de 07/11/2018, cujo Extrato do
Contrato foi publicado no DOU de 08/11/2016.
FUNDAMENTAÇÃO : Art. 12, inciso I, da Lei n° 8.745, de
09.12.1993, e Cláusula Oitava do
Termo de Contrato firmado.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RORAIMA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2018

Comunicamos que o edital da licitação supracitada,
publicada no D.O.U de 19/10/2018 foi alterado. Objeto: Pregão
Eletrônico - Aquisição de Softwares. Total de Itens Licitados:
00006 Novo Edital: 26/10/2018 das 08h00 às 12h00 e de14h00 às
17h59. Endereço: Campus do Paricarana - Br - 174 - Jardim
Floresta BOA VISTA - RR. Entrega das Propostas: a partir de
26/10/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 08/11/2018, às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ROBERTA PIMENTEL CARDOSO
Diretora de Compras
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