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9.2 É dever do candidato acompanhar a publicação das no-
meações no Diário Oficial e comparecer à Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas - PROGEP da UFPB para tomar posse.

9.3 Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse
não ocorrer no prazo especificado no item 9.1.

9.4 No ato da posse, o candidato deverá apresentar os se-
guintes documentos: a) cópia autenticada do(s) diploma(s) de gra-
duação e/ou de pós-graduação, comprobatórios da escolaridade/ti-
tulação exigida para o cargo, conforme disposto no item 1.3 deste
Edital; b) cópia autenticada do documento comprobatório de ex-
periência profissional, quando exigida, conforme previsto no item 1.3
deste Edital; c) certidão, emitida pelo Departamento Acadêmico res-
ponsável pelo concurso, atestando o cumprimento dos requisitos mí-
nimos para a posse previstos neste Edital; d) prova de quitação com
as obrigações eleitorais, para brasileiros(as); e) prova de quitação com
o serviço militar, para brasileiros; f) certificado de visto permanente
ou temporário, para estrangeiros; g) exames médicos de caráter pré-
admissional informados por ocasião da nomeação.

9.4.1 Será automaticamente excluído do concurso o can-
didato que: a) não comparecer para tomar posse no prazo legal; b)
não aceitar o cargo e/ou o regime de trabalho para o qual foi con-
vocado; c) desistir do concurso ou da nomeação; d) não apresentar, no
ato da posse, a documentação descrita no item 9.4 deste Edital.

9.5 No ato da assinatura do Termo de Posse, o nomeado
firmará declaração de que não acumula cargo, emprego ou função
pública. Na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37,
inciso XVI da Constituição Federal, o limite máximo de carga horária
acumulada não poderá ser superior a 60 (sessenta) horas semanais,
respeitada a compatibilidade de horário entre os cargos legalmente
acumuláveis;

9.6 No caso do candidato ser servidor público inativo, a
acumulação dos proventos com os vencimentos do cargo objeto do
concurso somente será permitida quando se tratar de cargos, funções
ou empregos acumuláveis na atividade, na forma autorizada pela
Constituição Federal. Caso contrário, a posse dar-se-á somente após a
opção pelo candidato entre os proventos ou os vencimentos do novo
c a rg o .

9.7 O docente será exonerado quando, tendo tomado posse,
não entrar em exercício no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir
da assinatura do respectivo termo.

9.8 Os candidatos estrangeiros nomeados deverão apresentar
à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no prazo de 01 (um) ano, a
contar de sua posse, sob pena de exoneração, certificado de visto
permanente de residência no País, conforme art. 44 da Resolução n°
74/2013 do CONSEPE.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A classificação no concurso não assegura ao candidato

o direito à nomeação imediata para o cargo, mas a expectativa de nele

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 10/2014 - UASG 153065

Nº Processo: 23074014709201438 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para EVENTUAL aquisição de CARTUCHOS DE
TINTA, CARTUCHOS DE TONER e TINTAS PARA CARTUCHO
para atender à demanda dos diversos setores da UNIVERSIDADE
FEDERAL DA PARAÍBA. Total de Itens Licitados: 00141. Edital:
12/08/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Campus
Universitario i S/n.- Conjunto Castelo Branco Iii Castelo Branco -
JOAO PESSOA - PB. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2014
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
25/08/2014 às 08h00 site www.comprasnet.gov.br.
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RETIFICAÇÃO

No Edital CCTA nº 04 de 25 de junho de 2014, de resultado de Concurso Público para Professor de 3° Grau, publicado do DOU n° 124 de 02 de julho de 2014, seção 03, pág. 183,
Onde se lê:

Departamento Área de conhecimento Classe Número de va-
gas

Regime Nome Classificação Média

Departamento de Co-
municação

Jornalismo Adjunto A 01 T-40 1° lugar - Pedro Benevides Aprovado e Classifi-
cado

9,31 pontos

2° lugar - Sheila Borges de Oliveira Aprovada e Classifi-
cada

8,32 pontos

Relações Públicas Assistente A 01 T-20 1° lugar - Felipe Sá Brasileiro Aprovado e Classifi-
cado

9,60 pontos

2° lugar - Andréa Karinne Albuquerque Maia Aprovada e Classifi-
cada

8,60 pontos

Leia-se

Departamento Área de conhecimento Classe Número de va-
gas

Regime Nome Classificação Média

Departamento de Co-
municação

Jornalismo Adjunto A 01 T-40 1° lugar - Pedro Benevides Aprovado e Classifi-
cado

9,31 pontos

2° lugar - Sheila Borges de Oliveira Aprovada 8,32 pontos
3° lugar - Ana Carolina Costa Porto Aprovada 7,40 pontos

Relações Públicas Assistente A 01 T-20 1° lugar - Felipe Sá Brasileiro Aprovado e Classifi-
cado

9,60 pontos

2° lugar - Andréa Karinne Albuquerque Maia Aprovada 8,60 pontos
3° lugar - Maria Lívia Pacheco de Oliveira Aprovada 8,00 pontos
4° lugar - André Luiz Dias de França Aprovado 7,90 pontos

PREGÃO Nº 27/2014 - UASG 153065

Nº Processo: 23074027479201477 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para EVENTUAL aquisição de BRINQUEDOS
EDUCATIVOS, BICICLETAS E MAT. ESPORTIVOS para atender a
demanda do pedido de material do DEPARTAMENTO DE TERAPIA
OCUPACIONAL DO CCS e demais unidades da UNIVERSIDADE
FEDERAL DA PARAÍBA. Total de Itens Licitados: 00044. Edital:
12/08/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Campus
Universitario i S/n.- Conjunto Castelo Branco Iii Castelo Branco -
JOAO PESSOA - PB. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2014
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
22/08/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

SUELLE CARIELE DE SOUZA E SILVA

(SIDEC - 11/08/2014) 153065-15231-2014NE800171

PREGÃO Nº 34/2014 - UASG 153065

Nº Processo: 23074034497201413 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto da presente licitação é o registro de preços para Eventual
aquisição de MATERIAL PARA LABORATORIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA para atender a demanda dos pedidos de material da
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE e demais unidades da UNIVER-
SIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, conforme condições, quanti-
dades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos ór-
gãos e entidades participantes estabelecidas neste instrumento. Ha-
vendo divergência entre a descrição do objeto constante no edital.
Total de Itens Licitados: 00027. Edital: 12/08/2014 de 08h00 às
12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Campus Universitario i S/n.-
Conjunto Castelo Branco Iii JOAO PESSOA - PB. Entrega das Pro-
postas: a partir de 12/08/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 22/08/2014 às 09h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

CECILIA CORDOLINA DA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 11/08/2014) 153065-15231-2014NE800171

ser empossado, obedecendo-se à ordem de classificação, observado o
prazo de validade do concurso.

10.2 Os candidatos investidos nos cargos serão lotados nos
Departamentos Acadêmicos responsáveis pela realização do respec-
tivo concurso.

10.3 O candidato aprovado poderá ser reaproveitado, no in-
teresse exclusivo da administração pública, em qualquer outra Ins-
tituição Federal de ensino da região Nordeste, vinculada ao MEC,
respeitando a ordem de classificação publicada no Diário Oficial da
União.

10.4 Novas vagas que venham a ser autorizadas pelos órgãos
competentes, dentro do prazo de validade deste concurso, poderão ser
preenchidas por ordem de classificação dos candidatos, observada a
legislação vigente.

10.5 Correm por conta dos candidatos, sem qualquer res-
ponsabilidade da Universidade Federal da Paraíba, as despesas ne-
cessárias para realização do concurso, tais como gastos com des-
locamento e passagens, despesas com alimentação, hospedagem ou
congêneres.

10.6 A Universidade Federal da Paraíba não responde por
extravios de documentos enviados pela via postal.

10.7 É de inteira responsabilidade do candidato o acom-
panhamento das publicações dos editais, informações, avisos e con-
gêneres, seja pelo Diário Oficial da União, pelos quadros de aviso do
Departamento Acadêmico responsável pelo concurso, ou pelos sites
da UFPB.

10.8 Ao servidor público é proibido atuar como procurador
junto a repartições públicas, conforme o disposto no item XI do
Artigo 117, da Lei no 8 . 11 2 / 9 0 .

10.9 Os casos omissos serão resolvidos, em primeira ins-
tância, pelas comissões examinadoras de cada concurso.

MARGARETH DE FATIMA FORMIGA MELO
DINIZ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA CAMPUS I

AVISO DE PENALIDADE

O Prefeito Universitário da Universidade Federal da paraíba
no uso das suas atribuições e tendo em vista o que consta do processo
23074.0118622/2014-30 de 02.05.2014, considerando que já foram
adotados todos procedimentos visando a notificação diretamente da
empresa contratada, torna público e a quem interessar possa, es-
pecialmente a Empresa SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E CO-
MERCIO LTDA, CNPJ 03 na pessoa do seu sócio Diretor José
Aloysio da Costa Machado Junior, que a Prefeitura Universitária irá
aplicar a penalidade de que trata o inciso III, do artigo 87, da Lei
8.666/1993.

Em 8 de agosto de 2014.
SERGIO FERNANDES ALONSO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CO-TITULARIDADE DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Processo: 23075.001975/2014-91
Partes: Universidade Federal do Paraná - UFPR e Universidade Federal
de Santa Catarina - UFSC e Universidade Federal de Santa Maria
Resumo do Objeto: alteração das cláusulas sexta e oitava, espe-
cificamente das subcláusulas 6.1 e 8.5, que tratam respectivamente da
Coordenação do Instrumento e das Condições Gerais sobre a Pro-
priedade Intelectual.
Data de assinatura: 08 de Agosto de 2014
Assina pela UFPR: Zaki Akel Sobrinho - Reitor
Assina pela UFSC: Rosane Neckel - Reitora
Assina pela UFSM: Paulo Afonso Burmann - Reitor

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 264

Processo: 001126/2014-37-UFPR e 01-042.066/2014-PMC
Permitente: Universidade Federal do Paraná - UFPR - CNPJ
75.095.679/0001-49
Permissionária: Prefeitura Municipal de Curitiba
Objetivando: Utilização de espaço físico para instalação de uma Uni-
dade de Pronto Atendimento-UPA , 24hs, Regional Matriz, no prédio do
Hospital de Clínicas da UFPR sito à Rua General Carneiro nº 181, Cu-
ritba-PR, conforme Protocolo de Intenções nº 20948, a título gratuito.
Vigência: 25/04/2014 a 25/04/2019
Data de assinatura:24/04/2014
Assina pela UFPR: Prof. Dr. Rogério Andrade Mulinari - Vice-Reitor
no exercício da Reitoria
Assina pela PMC: Dr. Gustavo Bonato Fruet - Prefeito Municipal de Curi-
tiba.
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