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Resultado final: A divulgação do resultado final do processo
seletivo até o dia 20 de dezembro de 2017, no Diário Oficial da
União e por meio da página web da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação: http://www.pppg.ufma.br.

VALIDADE DO CONCURSO: 01 (um) ano (Portaria nº
450/02-MPOG, de 06/11/2002), a partir da publicação de Portaria do
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, homologando o
resultado final do processo seletivo e sua publicação no Diário Ofi-
cial.

INFORMAÇÕES: (98) 3272-8701 - e-mail: pppg@ufma.br

ALLAN KARDEC DUAILIBE BARROS FILHO

ANEXO 1 - QUADRO DE PONTUAÇÃO DA PRODUÇÃO

Especificação do item a ser avaliado Critério de
pontuação

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Periódico Qualis A1 100
Periódico Qualis A2 80
Periódico Qualis B1 60
Periódico Qualis B2 40
Periódico Qualis B3 30
Periódico Qualis B4 20
Periódico Qualis B5 10
Livros publicados (com ISBN)
Livro de editoras universitárias 40
Livros de editoras com conselho editorial 40
Outros livros 10
Capítulo de livro 20
Produção Técnica
Processo ou técnica (analítica, instrumental, peda-
gógica processual e terapêutica), obra artística pro-
duto e software (máximo de até 10 pontos)

1

Submissão de patente ou de propriedade intelec-
tual;

6

Registro definitivo de patente ou propriedade inte-
lectual; Curso ministrado, palestra ou conferência,
mesa redonda, coordenação de grupo de trabalho e
composição de comitê de avaliação interno ou ex-
terno (Máximo de até 5,0 pontos)

20

Em evento científico internacional 1
Em evento científico nacional 0,5
Em evento científico local 0,25
Membro do Comitê de Avaliação Interno de Pro-
grama Institucional

10

Membro do Comitê de Avaliação Externo de Pro-
grama Institucional

10

Capacidade de Formação de Recursos Humanos
Tese de doutorado orientada e aprovada (por orien-
tação)

100

Dissertação de mestrado orientada e aprovada (por
orientação)

50

Monografia de conclusão de curso de especializa-
ção orientada e aprovada

5

Monografia de conclusão de curso de graduação
orientada e aprovada

5

Orientação de bolsista (CNPq, FAPs e de órgãos
similares de fomento) de iniciação científica (por
ano)

5

TOTAL DE PONTOS

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

EXTRATOS DE CONVÊNIO

CV N.º 007.003.127.2017 - Termo de Rescisão Contratual que entre
si firmam a Universidade federal do Maranhão-UFMA e a Fundação
Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA - FSADU.
Referente ao Contrato nº 007.001.001./2015. Objeto: Prestação de
serviços de apoio técnico e estrutural ao desenvolvimento do Curso
de Especialização em Docência na Educação Infantil. DATA DE
ASSINATURA: 01 de novembro de 2017.

CV N.º 003.017.125.2017 - CONVENENTES: Termo de Cooperação
celebrado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Elei-
toral do Maranhão e a Universidade Federal do Maranhão - UFMA.
Objeto: Visando a prestação de serviços de interesse Público em
apoio ao funcionamento da Justiça Eleitoral, referente ao Projeto
Mesário Voluntário. DATA DE ASSINATURA: 16 de novembro de
2017.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2017 - UASG 154054

Nº Processo: 23104010337201719.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC ELETRÔNICO Nº 11/2017. Contratante: FUNDACAO UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE -MATO GROSSO DO SUL. CNPJ
Contratado: 23467651000191. Contratado : MODIFIK - SERVICOS
DE ENGENHARIA -EIRELI - ME. Objeto: Contratação de empresa
especializada em obras e serviços de engenharia para execução da
reforma denominada "Reforma da Unidade VII-A, com área prevista
para intervenção de 499,50m² para o campus de Campo Grande/MS",
a ser realizado nas dependências da Cidade Universitária em Campo
Grande. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993. Vigência: 14/11/2017
a 01/05/2018. Valor Total: R$124.430,47. Fonte: 112000000 -
2017NE803149 Fonte: 112000000 - 2017NE803150. Data de As-
sinatura: 14/11/2017.

(SICON - 17/11/2017) 154054-15269-2017NE800395

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 154054

Número do Contrato: 11/2015. Nº Processo: 23104000317201578.
DISPENSA Nº 11/2015. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DE -MATO GROSSO DO SUL. CNPJ Contratado:
34028316000960. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE COR-
REIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: O presente Termo Aditivo tem
por objeto a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze)
meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993. Vigência: 11/03/2018 a
10/03/2019. Valor Total: R$150.000,00. Fonte: 112000000 -
2017NE800015. Data de Assinatura: 14/11/2017.

(SICON - 17/11/2017) 154054-15269-2017NE800395

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 154054

Número do Contrato: 177/2015. Nº Processo: 23104006172201519.
PREGÃO SRP Nº 126/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DE -MATO GROSSO DO SUL. CNPJ Con-
tratado: 11936338000176. Contratado : BRAVOCAST CONSTRU-
COES LTDA -.Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto
prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 120 (cento e
vinte) dias, a partir de 20.11.2017 até 19.03.2018, não ensejando o
acréscimo na quantidade de itens e nos valores ora contratados. Fun-
damento Legal: Lei 8666/1993. Vigência: 20/11/2017 a 19/03/2018.
Data de Assinatura: 14/11/2017.

(SICON - 17/11/2017) 154054-15269-2017NE800395

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2017 - UASG 154054

Número do Contrato: 194/2013. Nº Processo: 23104007145201300.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 11/2013. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO GROSSO DO SUL. CNPJ
Contratado: 10726163000100. Contratado : E.L.D.ARQUITETURA
E CONSTRUCOES -EIRELI - ME. Objeto: O presente Termo Adi-
tivo tem por objeto prorrogar o prazo de Vigência contratual por mais
45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir de 19.11.2017 até
02.01.2018. Fundamento Legal: Lei 8666/1993. Vigência: 19/11/2017
a 02/01/2018. Data de Assinatura: 14/11/2017.

(SICON - 17/11/2017) 154054-15269-2017NE800395

1.4. Todas as vagas deste Edital são para lotação no Campus
de Três Lagoas - CPTL, podendo haver exercício das atividades em
outro Campus da UFMS, quando requisitado, no interesse da ad-
ministração.

1.5. O período de inscrição, realização de provas e demais
prazos constam do Cronograma do item 2.

1.6. As provas serão realizadas no município de Campo
Grande - MS.

1.7. As vagas reservadas e a identificação das áreas das
vagas, os requisitos para o cargo, regime de trabalho, programa e
bibliografia básica constam, respectivamente, do Anexo I e II do
presente edital. As áreas de formação exigidas nos requisitos de vaga
(Anexo II) foram definidas conforme Tabela de Área de Conhe-
cimento/Avaliação da CAPES, disponível no endereço: https://sucu-
p i r a . c a p e s . g o v. b r / s u c u p i r a / p u b l i c / c o n s u l t a s / c o l e t a / p r o g r a m a / q u a n titati-
v o s / q u a n t i t a t i v o A r e a Av a l i a c a o . j s f ; j s e s s i o n i d = p U G D c f I - V 8 7 v x M -
Hh8xoeHX-N.sucupira-218.

1.8. A Tabela de Pontuação da Prova de Títulos (Anexo III),
o modelo de Autodeclaração Étnico Racial (Anexo IV), o Formulário
de Isenção de Taxa (Anexo V), a Relação de Documentos e Exames
para Admissão (Anexo VI), estão disponíveis na íntegra deste Edital,
no endereço eletrônico www.concursos.ufms.br.

1.9. A Secretaria do Concurso Público, durante a realização
das Provas, funcionará das 7 às 18 horas, ininterruptamente, em cada
local de prova.

1.10. O provimento dos cargos observará as diretrizes e nor-
mas deste edital devendo o candidato permanecer em exercício na
unidade para a qual foi lotado em um período mínimo de 36 (trinta e
seis) meses, ressalvados os casos previstos no art. 36, parágrafo
único, inciso I, da Lei Federal nº 8.112/90.

1.11. Durante o período de 36 (trinta e seis) meses a contar
da data de início do exercício, o servidor será submetido a processo
avaliativo de desempenho para fins de estabilidade no cargo, con-
forme normas da UFMS.

1.12. A jornada de trabalho será cumprida durante o turno
diurno e/ou noturno, de acordo com as especificidades do cargo e as
necessidades da UFMS.

1.13. As vagas serão preenchidas em ordem rigorosa de
classificação de candidatos homologados, de acordo com a unidade
de lotação da vaga.

1.14. Todos documentos solicitados nos subitens deste Edital
deverão ser entregues em envelope único, lacrado e identificado com
a frase "CONCURSO DOCENTE EDITAL UFMS/PROGEP n°
76/2017":

- no Protocolo Central da UFMS (Seção de Protocolo), pré-
dio das Pró-Reitorias, em Campo Grande MS, no período de 7h30 a
10h30 e de 13h30 a 16h30; de segunda à sexta-feira (dias úteis);
ou

- pelas agências dos Correios, durante o horário normal de
funcionamento, por SEDEX ou por carta com Aviso de Recebimento
(AR), para o seguinte endereço:

Coordenadoria de Desenvolvimento e Recrutamento/Progep
Avenida Costa e Silva, s/n° - Bairro Universitário
CEP 79070-900 Campo Grande - MS
1.15.Em todas as sessões e fases do Concurso, é obrigatório

que o candidato apresente documento de identificação oficial, sob
pena de ser impedido de acesso ao local de provas e, consequen-
temente, eliminado do Concurso.

1.16. O candidato não poderá adentrar o local das provas
portando aparelho celular (a menos que esteja desligado), câmera
fotográfica ou de vídeo, ou qualquer outro tipo de equipamento ele-
troeletrônico.

1.17.Computador pessoal, projector e tela de projeção po-
derão ser utilizads como recurso audiovisual na Prova Didática, desde
que providenciados pelo candidato em locações externas às depen-
dências da UFMS, cabendo à Instituição apenas fornecimento de
giz/pincel, quadro e apagador.

EDITAL UFMS/PROGEP No- 76,
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017.

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFMS

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL - UFMS, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas - Progep, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o
disposto na Portaria RTR/UFMS nº 1.164, de 27/12/2016, nas Leis
Federais nº 8.112, de 11/12/90, nº 12.772, de 28/12/12, nº 12.990, de
09/06/14; nos Decretos Federais nº 3.298/99, de 20/12/99 e nº
6.944/09; na Resolução CD nº 242*, de 06/11/2017, na Orientação
Normativa nº 3, de 01/08/2016, publicada no DOU nº 147, de
02/08/2016 torna público o presente Edital com o objetivo de se-
lecionar candidatos para o cargo de Professor do Magistério Superior
da UFMS, mediante as condições aqui estabelecidas e demais dis-
posições legais.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será realizado pela Universidade

Federal de Mato Grosso do Sul.
1.2. A divulgação oficial das informações referentes a este

concurso dar-se-á pela divulgação no endereço eletrônico www.con-
cursos.ufms.br e publicação no Boletim de Serviço (BSE) da UFMS.
Os Editais de abertura de vagas e de Homologação do certame serão
publicados também no Diário Oficial da União (DOU).

1.3. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao
horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

2. CRONOGRAMA

D ATA AT I V I D A D E
01/01/18 a 31/01/18 Período de Inscrições

02 e 03/01/18 Prazo para o candidato requerer taxa de isenção
04/01/18 Prazo para enviar documentação referente à isenção de taxa
19/01/18 Divulgação do indeferimento do pedido de isenção da taxa
01/02/18 Prazo final para o pagamento da taxa de inscrição 1º Período
01/02/18 Data limite para encaminhar solicitação de atendimento diferenciado.
01/02/18 Data limite para envio dos Laudos dos PCDs e Autodeclarações PPP
07/02/18 Divulgação das inscrições deferidas com o ensalamento
07/02/18 Divulgação do resultado na condição de PCD
07/02/18 Divulgação do resultado provisório na condição de PPP
07/02/18 Divulgação da comissão de aferição da veracidade declaração PPP

08 e 09/02/18 Período de recurso (inscrições indeferidas e indeferimento PCD ou PPP)
15/02/18 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas após recurso

02 a 12/02/18 Período de divulgação das Bancas Examinadoras
20/02/18 Divulgação das Bancas Examinadoras após recursos

23 a 25/02/18 Período de realização das provas
26/02/18 Divulgação dos aprovados no endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br
06/03/18 Homologação do Resultado Final
06/03/18 Nomeação dos candidatos aprovados
23/03/18 Previsão de posse dos candidatos nomeados

3. DA REMUNERAÇÃO E REQUISITOS PARA O CARGO
3.1.DA REMUNERAÇÃO BÁSICA

Carga Horária Pós-Graduação Venc. Básico RT * Auxílio Alimentação
20h Título de Doutor R$ 2.236,29 R$ 1.068,78 R$ 229,00
20h Título de Mestre R$ 2.236,29 R$ 531,73 R$ 229,00
20h Especialista R$ 2.236,29 R$ 171,79 R$ 229,00
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*Para a posse somente serão aceitos diplomas como com-
provação do requisito mínimo para o cargo, conforme especificado no
Acórdão TCU nº 11.374/2016.

3.2. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO
CARGO

3.1. O candidato aprovado será empossado se atender os
seguintes requisitos:

a) ter nacionalidade brasileira ou, no caso de estrangeiro,
estar em conformidade com as normas e os procedimentos da Lei
Federal nº 8.112/90;

b) ter idade mínima de 18 anos completos na data da pos-
se;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais apresentando,
antes da posse, certidão de quitação eleitoral obtida exclusivamente
através do endereço eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral:
h t t p : / / w w w. t s e . j u s . b r / e l e i t o r / s e r v i c o s / c e r t i d o e s / c e r t i d a o - d e - q u i tacao-
eleitoral;

d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para
candidatos brasileiros do sexo masculino;

e) encontrar-se em pleno gozo dos direitos políticos;
f) comprovar o nível de escolaridade e os demais requisitos

exigidos para o cargo, previstos no Anexo II;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições

do cargo, atestado por médico de Instituição Federal de Ensino;
h) não acumular cargos, empregos e funções públicas, res-

salvados os casos previstos no art. 37, inciso XVI da Constituição
Federal;

i) apresentar certidão negativa de condenação cível, criminal
ou penal, nos moldes determinados pela Progep, em convocação para
posse; e

j) apresentar outros documentos que se fizerem necessários
por ocasião da convocação para a posse.

2.2. Estará impedido de ser empossado o candidato que se
enquadrar em, pelo menos, numa das situações que seguem:

a)deixar de comprovar os requisitos especificados neste edi-
tal;

b) tiver sido demitido do Serviço Público Federal, enquanto
ocupante de cargo efetivo ou em comissão nos últimos 05 (cinco)
anos, contados da data da publicação do ato penalizador, decorrente
da infração de lograr proveito pessoal ou de outrem; ou praticar
advocacia administrativa;

c)estiver em cumprimento de pena por ter cometido infração
que impeça de assumir cargo público;

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 DO PERÍODO E DA TAXA
4.1.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela in-

ternet, no endereço eletrônico www.concursos.ufms.br, no período
estipulado no Cronograma.

4.1.2 A taxa de inscrição será de R$ 100,00 (cem reais).
4.2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRI-

ÇÃO
4.2.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá co-

nhecer o edital e a Resolução CD nº 242*/2017, disponível no en-
dereço eletrônico do concurso e se certificar de que preenche todos os
requisitos do cargo a que concorrerá.

4.2.2. No momento da inscrição, o candidato deverá optar
pelo cargo ao qual deseja concorrer. Uma vez efetivada a inscrição,
não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.

4.2.3. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a
via postal, a via fax ou a via correio eletrônico.

4.2.4. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa
para terceiros ou para outros concursos.

4.2.5. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição
não será devolvido, salvo em caso de cancelamento do certame por
conveniência da administração pública.

4.2.6. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593,
de 2 de outubro de 2008.

4.2.7. As informações fornecidas no Requerimento de Ins-
crição serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo ele ser
excluído deste Concurso Público se o preenchimento for realizado
com dados incompletos ou incorretos, bem como se constatado, pos-
teriormente, serem inverídicas as informações.

4.2.8. O candidato somente será considerado inscrito neste
Concurso Público após ter cumprido todas as instruções previstas
neste edital e constar com o deferimento da inscrição.

4.2.9. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a
aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital.

4.3. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INS-
CRIÇÃO

4.3.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição, nos
termos do Decreto nº 6.593/2008, o candidato que:

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas do
Governo Federal (CadÚnico), previsto no Decreto nº 6.135/2007; e

b) for membro de família de baixa renda, conforme Decreto
nº 6.135/2007.

4.3.2. O candidato que se enquadrar na situação prevista no
subitem 4.3.1. deste Edital, para fazer jus à isenção do pagamento da
taxa de inscrição, no período estabelecido no Cronograma, deverá
obrigatoriamente:

a) acessar o endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br;
b) preencher a ficha de Inscrição online; e
c) encaminhar na forma especificada no item 1.14, até a data

marcada no Cronograma, a seguinte documentação digitalizada: cópia
da Ficha de Inscrição; cópia do Requerimento de Isenção devida-
mente assinado (Anexo V); cópia do comprovante contendo o Nú-
mero de identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; cópia
da Carteira de Identidade.

4.3.3. Cada pedido de isenção do pagamento da taxa será
consultado por meio do SISTAC.

4.3.3.1. O órgão gestor do CadÚnico poderá ser consultado,
quando necessário.

4.3.3.2. Terá seu pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição indeferido o candidato que:

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) não possuir o Número de Identificação Social - NIS,

confirmado na base de dados do CadÚnico, na data de sua ins-
crição;

c) deixar de enviar alguma documentação solicitada para este
fim; e

d) não observar a forma, o prazo ou os horários previstos
neste edital.

4.3.4. As informações fornecidas no Requerimento de Isen-
ção são de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder
este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que
acarretará sua eliminação do concurso, aplicando-se ainda o disposto
no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de
setembro de 1979.

4.3.5. O resultado dos pedidos de isenção do pagamento da
taxa será divulgado no endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br

4.3.6. O candidato que tiver seu pedido de isenção do pa-
gamento da taxa indeferido, para efetivar a sua inscrição neste Con-
curso Público, deverá acessar o endereço eletrônico www.concur-
sos.ufms.br, emitir o boleto bancário até 23h59 da data limite para
inscrição definida no Cronograma; observado o horário oficial do
Estado de Mato Grosso do Sul, e recolher o valor da taxa de ins-
crição, por Internet Banking ou em qualquer agência bancária.

4.3.7. O candidato que tiver o seu pedido de isenção do
pagamento da taxa de inscrição indeferido e não efetuar o pagamento
na forma e no prazo estabelecido no subitem 4.3.6 deste edital estará
automaticamente excluído deste Concurso Público.

4.4. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
4.4.1. Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá efetuar

os seguintes procedimentos:
a) acessar o endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br e

efetuar seu cadastro, obrigatoriamente uma vez;
b) após a conclusão do cadastro, acionar o botão INSCRI-

ÇÃO, no painel principal;
c) ao concluir a inscrição, deverá imprimir o boleto bancário

e efetivar o recolhimento, pela internet Banking ou em qualquer
agência bancária, com compensação do pagamento até a data marcada
no Cronograma;

4.4.2. Será indeferida a inscrição do candidato que não ob-
servar a forma ou os prazos definidos neste edital;

4.4.3. Para fins de inscrição neste Concurso Público não é
necessário que o candidato tenha concluído o curso de pós-graduação,
porém a conclusão do curso é obrigatória para a investidura no cargo
e somente poderão tomar posse os candidatos nomeados que apre-
sentarem diploma da formação exigida conforme estipulado no Anexo
II, no momento de sua nomeação em data prevista no Cronograma.

4.4.4. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição
não será devolvido, salvo em caso de cancelamento do certame por
conveniência da administração pública.

4.4.5. A relação das inscrições deferidas será divulgada por
meio de edital, publicado no Boletim de Serviço da UFMS e dis-
ponibilizado no endereço eletrônico do concurso.

4.5. DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
(PCD)

4.5.1. Às pessoas com deficiência (PCD) que pretendam fa-
zer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo artigo 37,
inciso VIII da Constituição Federal, pela Lei nº 7.853/89 e pelo
Decreto nº 3.298/99, é assegurado o direito de se inscrever neste
Concurso, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam com-
patíveis com a sua deficiência.

4.5.2. Aos candidatos inscritos como PCD serão reservadas
5% (cinco por cento) do total das vagas oferecidas, independente da
área ou da lotação e caso esse percentual resulte em número fra-
cionado, será elevado até o primeiro número inteiro subsequente,
desde que não ultrapasse 20% (vinte por cento), conforme estabelece
o artigo 37, § 2º do Decreto Federal nº 3.298/99.

4.5.3. As vagas reservadas aos candidatos PCD deste con-
curso foram definidas em sessão pública de sorteio e constam no
Anexo I.

4.5.4. Para cargos que não tenham vaga reservada a can-
didatos PCD, a nomeação de candidatos classificados em lista PCD
somente ocorrerá se o número total de candidatos empossados no
cargo, por cidade de lotação, for superior a quatro, a fim de atender
ao percentual mínimo de 5% (cinco por cento).

4.5.5.No caso de não haver candidato inscrito ou não ha-
bilitado para a vaga reservada por sorteio a candidatos inscritos como
PCD (Anexo I), ou caso surjam novas vagas durante a vigência do
concurso, a nomeação dar-se-á pela lista de candidatos aprovados da
lista de ampla concorrência.

4.5.6. No surgimento de novas vagas, para áreas que não
tiveram reserva a PCD definida em sorteio, durante vigência do
concurso, aplicando-se o percentual de 5% (cinco por cento) das
vagas para candidatos PCD, a 5ª (quinta) vaga de cada área, por
cidade de lotação, por antecipação do direito de reserva ao candidato
PCD, será destinada ao primeiro PCD classificado e homologado para
a referida vaga.

4.5.7. O segundo classificado PCD de cada área, por cidade
de lotação, somente poderá ser nomeado para a 25ª (vigésima quinta)
vaga que vier a surgir, o terceiro para a 45ª (quadragésima quinta)
vaga, e assim, sucessivamente, obedecendo os critérios de alternância
e proporcionalidade entre as listas de ampla concorrência e de Pes-
soas Pretas ou Pardas (PPP).

4.5.8. Os candidatos com deficiência, resguardadas as con-
dições especiais previstas no Decreto nº3.298/99, participarão do
Concurso Público em igualdade de condições com os demais can-
didatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos

critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e às
notas mínimas exigidas.

4.5.9. O candidato com deficiência deverá declarar essa con-
dição no ato da inscrição, especificando a deficiência que possui em
consonância com o art. 4º do Decreto nº 3.298/99.

4.5.10. O candidato que, no ato da inscrição, não se declarar
Pessoa com Deficiência e/ou não encaminhar a documentação so-
licitada, perderá a prerrogativa de concorrer na condição de candidato
PCD.

4.5.11. O candidato inscrito na condição de PCD deverá,
obrigatoriamente encaminhar, na forma especificada no item 1.14.:

a) laudo médico (original) atestando a espécie, grau ou nível
de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente, bem como a
provável causa da deficiência, de acordo com a lei; e

b) solicitação de condições diferenciadas para a realização da
prova, de acordo com o item 5 deste edital, se for o caso.

4.5.12. Caberá à Comissão de Avaliação da condição de
PCD aferir se o candidato se enquadra em uma das categorias dis-
criminadas no art. 4º do Decreto nº 3.298/99.

4.5.13. O candidato poderá ser convocado pela Comissão de
Avaliação da condição de PCD para a comprovação de sua situação
como pessoa com deficiência.

4.5.14. Não serão considerados resultados de exames e/ou
outros documentos diferentes dos descritos no subitem 4.5.11, letra a,
e/ou emitidos em período superior a 180 (cento e oitenta) dias antes
do primeiro período de abertura das inscrições previsto neste edital.

a) Não serão aceitas cópias autenticadas de laudos médi-
cos.

b) O laudo médico (original) terá validade somente para este
Concurso Público e não será devolvido e nem fornecida cópia.

4.5.15. Será indeferida a inscrição do candidato na condição
de Pessoa com Deficiência que:

a) não encaminhar a documentação solicitada no item 4.5.11,
letra a, deste edital;

b) não atender à forma, o prazo ou aos horários previstos
neste edital;

c) apresentar laudo médico com o nome do candidato ile-
gível e que não possa ser identificado;

d) não for considerado PCD, atestado pela Comissão de
Avaliação da Condição PCD; e

e) não comparecer para a realização do exame clínico, con-
forme item 4.5.13, caso seja convocado.

4.5.16. No caso de indeferimento da inscrição na condição
de PCD, se o candidato houver atendido a todos os requisitos do item
4.3 deste edital, será inscrito no Concurso com sua participação so-
mente nas listas de ampla concorrência e/ou PPP, se tiver atendido
também aos requisitos do item 4.6.

4.5.17. O resultado do pedido de inscrição na condição de
PCD será divulgado no endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br,
em data especificada no Cronograma.

4.5.18. Os candidatos deferidos como Pessoa com Deficiên-
cia concorrerão concomitantemente às vagas para PCD e às vagas
destinadas à ampla concorrência, bem como às de pessoa preta ou
parda, caso atendam também aos requisitos do item 4.6 deste edital,
de acordo com a classificação no concurso.

4.6. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS PRETAS
OU PARDAS (PPP)

4.6.1. Das vagas destinadas a cada área e das que vierem a
ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% (vinte por
cento) serão providas na forma da Lei Federal nº 12.990/14:

4.6.2.Aos candidatos inscritos como pessoa preta ou parda
será reservado 20% (vinte por cento) do total das vagas oferecido,
independente da área ou da lotação.

4.6.3.As vagas reservadas aos candidatos PPP deste concurso
foram definidas em sessão pública de sorteio e constam no Anexo
I.

4.6.4. A observância do percentual de vagas destinadas aos
candidatos inscritos como pretos ou pardos dar-se-á durante todo o
período de validade do concurso público, considerando-se cada vaga
por localidade.

4.6.5.No caso de não haver candidato inscrito ou não ha-
bilitado para a vaga reservada por sorteio a candidatos inscritos como
PPP, ou caso surjam novas vagas durante a vigência do concurso, a
nomeação dar-se-á pela lista de candidatos aprovados da lista de
ampla concorrência.

4.6.6.No surgimento de novas vagas para áreas que não ti-
veram reserva a candidatos PPP definida em sorteio, aplicando-se o
percentual de 20% (vinte por cento) das vagas para candidatos PPP, a
3ª (terceira) vaga de cada área, por cidade de lotação, por antecipação
do direito de reserva, será destinada ao primeiro PPP classificado e
homologado para a referida vaga.

4.6.7.O segundo classificado PPP de cada cargo, por cidade
de lotação, somente poderá ser nomeado para a 8ª (oitava) vaga que
vier a surgir durante a vigência do concurso, o terceiro para a 13ª
(décima terceira) e assim sucessivamente, obedecendo os critérios de
alternância e proporcionalidade entre as listas de ampla concorrência
e de Pessoas com Deficiência (PCD).

4.6.8. São considerados pretos ou pardos aqueles que assim
se declararem, expressamente, identificados como de cor preta ou
parda, conforme quesito de cor ou raça, utilizado pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

4.6.9. Para efeitos deste concurso público, não se fará dis-
tinção entre pessoas pretas e pardas, entre si, através de autode-
claração firmada.

4.6.10. Poderão concorrer, na condição de candidato PPP,
aqueles que atenderem a todas as especificações do item 4.6.13 e seus
subitens.
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4.6.11. A autodeclaração terá validade somente se efetuada
no momento da inscrição e exclusivamente para este Concurso Pú-
blico, não podendo ser utilizada para outros processos de qualquer
natureza.

4.6.12. Conforme a Lei Federal nº 12.990/14, na hipótese de
constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do con-
curso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua
admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.

4.6.13. Para concorrer na condição de candidato PPP, o can-
didato deverá:

a) Marcar, em sua ficha de inscrição online, a condição de
pessoa preta ou parda (PPP);

b)Preencher a autodeclaração modelo do Anexo IV deste
edital e encaminhar, na forma especificada no item 1.14, no período
solicitado no Cronograma e;

c) caso tenha seu nome confirmado no Edital de Confir-
mação dos Candidatos Provisoriamente Inscritos na Condição de PPP,
comparecer na data marcada no Cronograma, em local divulgado no
Edital de Convocação para Aferição da Autenticidade da Autode-
claração PPP, para aferição da veracidade da autodeclaração PPP,
conforme item 4.6.8 e seus subitens.

4.6.14. A Relação Provisória com os nomes de candidatos
inscritos na condição de Pessoas Pretas ou Pardas será divulgada no
endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br, na data marcada no
Cronograma. Terão direito a constar dessa Relação aqueles que aten-
derem ao item 4.6.13;

4.6.15. Os candidatos que tiverem seus nomes divulgados na
relação acima, serão convocados a se apresentarem, pessoalmente, à
uma Comissão Designada para Verificação de Autenticidade de De-
claração PPP:

a) A Comissão Designada para fins de Verificação da Au-
tenticidade da Declaração PPP será constituída por Instrução de Ser-
viços publicada no Boletim de Serviços da UFMS e deverá considerar
apenas os aspectos fenotípicos dos candidatos convocados para con-
firmação da condição de Pessoa Preta ou Parda.

b) A Divulgação da Relação Definitiva de candidatos apro-
vados na condição PPP, após aferição da veracidade da autodecla-
ração, será publicada no endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br
e no Boletim de Serviços da UFMS.

4.6.10. Será indeferida a inscrição do candidato na condição
de Pessoa Preta ou Parda que:

a) não enviar a autodeclaração solicitada dentro do período
estipulado no Cronograma, na forma registrada no item 1.14;

b) não se apresentar para verificação da veracidade da au-
todeclaração, caso seja convocado.

4.6.16.Aquele que for indeferido como candidato na con-
dição PPP, por um dos motivos relacionados no item 4.6.10, mas que
tenha atendido a todos os requisitos necessários para sua inscrição,
conforme item 4.4 deste edital, permanecerá inscrito neste Concurso
sem a prerrogativa de candidato PPP.

4.6.17. O candidato inscrito como PPP, se aprovado e clas-
sificado, figurará em duas listagens: a primeira contendo a lista de
classificação geral dos candidatos ao cargo de sua opção e a segunda
composta somente pelos candidatos pretos ou pardos, observando-se
o número máximo de homologados permitidos pelo Decreto Federal
nº 6.944/09.

4.6.18. Em caso de desistência ao ato de posse de candidato
preto ou pardo nomeado em vaga destinada a candidato PPP, a vaga
será preenchida pelo candidato posteriormente classificado nessa con-
dição.

4.6.19. Ressalvadas as disposições especiais previstas na Lei
Federal nº 12.990/14, os candidatos inscritos como pretos ou pardos
participarão do concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que tange ao horário de início de aplicação das provas,
ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas e aos
critérios de aprovação do concurso.

5. DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE ATEN-
DIMENTO DIFERENCIADO

5.1. É assegurado ao candidato o direito de requerer aten-
dimento diferenciado para realização das Provas, desde que este seja
solicitado no ato da inscrição.

5.2. O atendimento diferenciado consistirá em: fiscal ledor,
fiscal transcritor, intérprete de Libras, acesso e mesa para cadeirante,
tempo adicional para a realização da prova e espaço para amamen-
tação. Destaca-se que no atendimento diferenciado, não se incluem
atendimento domiciliar, hospitalar e transporte.

5.3. Em se tratando de solicitação de tempo adicional para a
realização da prova escrita, o candidato também deverá encaminhar
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área
de sua deficiência, em conformidade com o § 2º, do art. 40 do
Decreto nº 3.298/99.

5.4.A documentação solicitada acima deverá ser encaminha-
da na forma do item 1.14, respeitando-se as datas previstas no Cro-
nograma;

5.5. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante
a realização das provas, além de registrar este tipo de atendimento
diferenciado, deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante que
ficará em espaço reservado e se responsabilizará pela criança. Des-
taca-se que não será permitida a realização das provas pela candidata
que não levar acompanhante.

5.5.1 Nos horários previstos para amamentação, a candidata
lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, acom-
panhada de um fiscal. Contudo, nesse caso, o tempo de prova não
será estendido.

5.5.2 No momento da amamentação, ficarão presentes so-
mente a candidata lactante, a criança e um fiscal, sendo vedada a
permanência do acompanhante.

5.5.3 O acompanhante e a criança deverão permanecer no
local de prova até a saída definitiva da candidata.

5.6. Somente será concedido o atendimento diferenciado
àqueles candidatos que cumprirem o estabelecido neste edital, ob-
servando-se os critérios de viabilidade e razoabilidade.

5.7. O atendimento diferenciado para realização da prova não
implicará a concorrência do candidato à vaga destinada à Pessoa com
Deficiência, a menos tenha atendido aos itens de inscrição como
PCD.

6. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
6.1. Compete ao professor elaborar, aplicar e acompanhar o

planejamento das atividades, em observação aos objetivos de ensino
da UFMS, por meio de metodologia específica para cada turma,
visando a preparar os alunos para uma formação geral na área es-
pecífica, analisar a classe como grupo e individualmente, elaborar,
coordenar e executar projetos de pesquisa e de extensão; participar de
atividades administrativas institucionais, reunir-se com seu superior
imediato, colegas e alunos visando à sincronia e transparência das
atividades.

6.2. Atribuições:
a) participar da elaboração e cumprimento do Plano de En-

sino da disciplina em conformidade com o Projeto Pedagógico dos
Cursos para os quais suas disciplinas forem oferecidas;

b) ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto
com os demais docentes, cumprindo integralmente o Plano de Ensino
da disciplina e sua carga horária;

c) utilizar metodologias condizentes com a disciplina, bus-
cando atualização permanente;

d) observar a obrigatoriedade de frequência e pontualidade às
atividades didáticas;

e) estimular e promover pesquisas e atividades de extensão à
comunidade;

f) registrar, no sistema acadêmico, a frequência dos alunos,
as notas das provas e os resultados de sua disciplina, na forma e nos
prazos previstos;

g) organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do apro-
veitamento escolar dos alunos;

h) elaborar Plano e Relatório de Atividades, obedecendo aos
prazos previstos;

i) participar de comissões e atividades para as quais for
convocado ou eleito;

j) participar da vida acadêmica da UFMS;
k) exercer outras atribuições previstas no Regimento da

UFMS ou na legislação vigente;
l) atualizar-se constantemente, por meio da participação em

congressos, palestras, leituras, visitas, estudos, entre outros meios;
m) participar da elaboração e execução de projetos de pes-

quisa, objetivando o desenvolvimento científico da UFMS;
n) votar e ser votado para as diferentes representações de sua

Unidade Setorial;
o) participar de reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a

que pertencer e de comissões para as quais for designado;
p) zelar pela guarda, conservação e manutenção dos ma-

teriais e equipamentos que utiliza;
q) cumprir e fazer cumprir normas e padrões de compor-

tamento estabelecidos pela Instituição; e
r) executar tarefas afins, a critério de seu superior imedia-

to.
6.3. O candidato, após investidura no cargo, poderá ser so-

licitado a ministrar disciplinas em outras unidades da UFMS, con-
forme necessidade da UFMS.

6.4. O candidato, após investidura do cargo, deverá participar
de cursos institucionais de capacitação e atualização para o exercício
da docência no Ensino Superior e de Gestão na UFMS.

6.5. O candidato, após investidura no cargo, poderá atuar,
conforme designação da unidade de lotação, em diversas disciplinas
oferecidas e não somente naquelas da área do concurso.

7. DAS PROVAS
7.1. DAS FASES DO CONCURSO
7.1.1. As provas consistirão de 3 fases sucessivas:
a) Prova Escrita - de caráter eliminatório e classificatório,

com peso 30;
b) Prova Didática - de caráter eliminatório e classificatório,

com peso 40; e
c) Prova de Títulos - de caráter classificatório, com peso

1.
7.2. DAS BANCAS EXAMINADORAS
7.2.1. Os candidatos serão avaliados por Banca Examinadora

específica para cada classe e área de avaliação da vaga, constituída
pela Progep, por meio de Instrução de Serviço, mediante consulta às
Unidades da UFMS ou a outras instituições de ensino superior ou de
pesquisa.

7.2.2. As Instruções de Serviços de designação das Bancas
Examinadoras serão divulgadas e publicadas em datas previstas no
Cronograma, no Boletim de Serviços da UFMS e no portal do con-
curso.

7.2.3. As Bancas Examinadoras serão compostas, preferen-
cialmente, por examinadores da área de avaliação da vaga definida no
Anexo II deste Edital.

7.2.3.1. A Banca Examinadora será composta por três do-
centes, todos com titulação igual ou superior à exigida para o car-
go.

7.2.4. Não poderão compor a Banca Examinadora membros
que tenham algum dos impedimentos relacionados no art. 19, da
Resolucão CD nº 242*/2017.

7.3. DA SESSÃO DE SORTEIO DOS TEMAS
7.3.1. No primeiro dia do Concurso, antecedendo o início das

provas, haverá uma Sessão Pública na qual serão sorteados os temas
para as Provas Escrita e Didática (nesta ordem), em concordância
com o caput do art. 23, da Resolução CD nº 242*/2017.

7.3.2. O sorteio dos temas das Provas Escrita e Didática será
realizado na presença dos candidatos, sendo eliminado o candidato
ausente, considerando-se, para isso, o horário de fechamento das
portas da sala em que se realiza tal sessão, ou seja, às 8h.

7.3.2.1. Os temas sorteados para as Provas Escrita e Didática
deverão ser distintos.

7.3.2.2. Um dos candidatos deverá sortear um tema comum a
todos os candidatos para a Prova Escrita, e, entre os pontos restantes,
sorteará um tema comum a todos os candidatos para a Prova Di-
dática.

7.3.2.3. Após o sorteio dos temas, o presidente da Banca
Examinadora informará aos candidatos o horário de previsão para
divulgação do resultado da Prova Escrita.

7.3.2.4. Serão observados os seguintes critérios na correção
da Prova Escrita:

I- Conhecimento sobre o assunto;
II- Clareza de exposição, capacidade de expressão e de sín-

tese;
III- Uso da linguagem correta e adequada; e
IV- Atualização do candidato em relação ao estado de arte

da área de conhecimento para a qual concorre.
7.3.2.5. Ao final da Sessão de Sorteio dos Temas, os can-

didatos deverão permanecer no local, e terão uma hora, a partir da
retirada da banca examinadora da sala, para consultar material bi-
bliográfico, até o início da Prova Escrita.

7.4. DA PROVA ESCRITA
7.4.1. A Prova Escrita tem como objetivo avaliar os co-

nhecimentos do candidato na área espcífica da vaga, assim como sua
capacidade de expressão em linguagem técnica.

7.4.2. A Prova Escrita terá início após transcorrida uma hora
da retirada da banca examinadora do local de provas, ao final da
Sessão de Sorteio dos Temas.

7.4.2.1. Será eliminado o candidato que não estiver presente
no horário previsto para o início da Prova Escrita.

7.4.3. A Prova Escrita será desenvolvida utilizando-se, uni-
camente, as folhas de papel fornecidas pela Organização do Concurso
e caneta de tinta azul ou preta.

7.4.3.1. Poderão ser utilizadas folhas de rascunho, fornecidas
pela organização do Concurso; no entanto, elas não serão consi-
deradas para fins de avaliação e/ou recurso, devendo ser devolvidas
juntamente com as folhas de resposta da Prova.

7.4.4. A duração máxima da Prova Escrita será de três horas,
sem consulta a qualquer material.

7.4.4.1. O Secretário da Banca Examinadora informará aos
candidatos quando faltarem quinze minutos para o término do tempo
da Prova Escrita.

7.4.4.2. Os dois últimos candidatos deverão, obrigatoriamen-
te, sair juntos ao final da prova.

7.4.5. As folhas de resposta da Prova Escrita e as folhas de
rascunho conterão somente o código de identificação do candidato.

7.4.5.1. Será anulada a prova e, consequentemente, elimi-
nado do Concurso o candidato que assinar, rubricar ou utilizar qual-
quer tipo de marca, caractere ou referência textual que o identifique
em sua Prova Escrita.

7.4.6. Após o término da Prova Escrita, a Banca Exami-
nadora se reunirá para a correção.

7.4.6.1. A Banca Examinadora, em consenso, atribuirá ape-
nas uma nota ao candidato na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez)
pontos, com duas casas decimais, anotando-a na sua Ficha de ava-
liação, justificando a pontuação ou a nota do candidato.

7.4.7. Será considerado aprovado na prova escrita o can-
didato que obtiver nota igual ou superior a 7,00 nesta prova.

7.4.8. Será considerado classificado para a Prova Didática o
candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 7,00 (sete) pon-
tos na Prova Escrita, considerando a relação de 7 (sete) classificados
para cada vaga ofertada. Todos os candidatos empatados na última
classificação da lista de aprovados na Prova Escrita estarão clas-
sificados para a Prova Didática.

7.4.9. Para todas as áreas, além do número dos candidatos
mencionados no item 7.4.8, também estarão aptos a realizar a prova
didática os 7 melhores colocados inscritos como PCD e os 7 melhores
colocados inscritos como PPP, desde que aprovados na Prova Es-
crita.

7.4.10. O resultado da Prova Escrita será divulgado em ata,
afixada no local em que foi realizada a prova, com a informação do
horário de sua divulgação e data e horário de início do Sorteio da
Ordem de Apresentação dos candidatos para a Prova Didática.

7.4.11. As vagas em língua estrangeira poderão ter sua prova
escrita no idioma correspondente à área de avaliação da vaga.

7.5. DA PROVA DIDÁTICA
7.5.1. A Prova Didática terá como objetivo aferir a capa-

cidade do candidato em relação à comunicação, à organização do
pensamento, ao planejamento, à apresentação da aula, ao domínio e
conhecimento do assunto abordado na área de avaliação da vaga do
Concurso e aos procedimentos didáticos para desempenho de ati-
vidades docentes em nível do Magistério Superior.

7.5.2. A Prova Didática será realizada em sessão pública, que
terá início com o Sorteio da Ordem de Apresentação dos candi-
datos.

7.5.2.1. Os candidatos, inclusive aqueles que interpuseram
recurso contra a Prova Escrita, que não estiverem presentes no Sor-
teio da Ordem de Apresentação, serão eliminados.

7.5.2.2. O Sorteio da Ordem de Apresentação dos candidatos
somente será realizado após vinte e quatro horas da Sessão de Sorteio
dos Temas.

7.5.2.2.1. Para a definição do horário do Sorteio da Ordem
de Apresentação da Prova Didática, além do intervalo previsto no
subitem anterior, deverá ser observado um período mínimo de três
horas do horário de divulgação do resultado da Prova Escrita.
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7.5.2.3. No momento do Sorteio da Ordem de Apresentação,
a Banca Examinadora deverá divulgar o horário de início de apre-
sentação da aula e a previsão da data e horário de início da Sessão de
Apuração do Resultado Final.

7.5.2.4. Respeitada a ordem de apresentação definida no sor-
teio, o candidato chamado pela Banca Examinadora que não estiver
presente será eliminado.

7.5.3. O candidato não poderá adentrar o local da Prova
Didática sem que estejam presentes todos os membros da Banca
Examinadora.

7.5.4. Considerando o dispositivo no caput do art. 37 da
Resolução CD nº 242*/2017, é de inteira responsabilidade do can-
didato a utilização/operação, bem como o funcionamento de qualquer
recurso instrumental utilizado na Prova Didática, incluindo o uso da
lousa ou quadro, limitando-se a dez minutos o tempo de montagem
e/ou preparação, antes do seu início.

7.5.4.1. Após o tempo estabelecido no § 1º do art. 37 da
Resolução CD nº 242*/2017, o candidato iniciará sua aula mesmo
que não tenha conseguido preparar todos os recursos instrumentais.

7.5.4.2. Não é permitida a operação dos equipamentos de que
trata o subitem anterior por terceiros.

7.5.5. A Prova Didática consistirá na apresentação de uma
aula, sobre o tema sorteado, com duração mínima de quarenta e
máxima de cinquenta minutos.

7.5.5.1. Aos quarenta minutos de apresentação, o presidente
da Banca Examinadora deverá informar ao candidato que restam dez
minutos para o término do tempo da prova.

7.5.5.2. O candidato que ultrapassar cinquenta minutos de
aula será penalizado em três décimos da nota por minuto excedente,
a serem descontados na nota de cada membro da Banca Exami-
nadora.

7.5.5.3. O candidato será interrompido ao alcançar sessenta
minutos de apresentação.

7.5.5.4. O candidato será eliminado se o tempo da sua aula
for inferior a quarenta minutos.

7.5.6. Ao término da apresentação do candidato, o Presidente
da Banca Examinadora informará o tempo registrado de aula, bem
como, se for o caso, os minutos excedentes.

7.5.7. É vedado aos membros da Banca Examinadora fazer
arguição ao candidato.

7.5.8. Durante a apresentação de um candidato, é vedada a
presença dos demais concorrentes.

7.5.9. A Prova Didática será gravada em áudio ou vídeo,
única e exclusivamente, para efeitos de registro.

7.5.10. Os critérios e a escala de pontuação utilizados para
avaliação da Prova Didática e sua respectiva nota são:

I - Procedimentos didáticos (nota de 0,00 a 1,00): plane-
jamento da aula; organização e estruturação do programa da aula;
clareza dos objetivos da aula;

II - Domínio do conteúdo (notas de 0,00 a 3,00): exposição
clara e coerente do conteúdo; segurança na exposição; abrangência do
tema; abordagem prática e estimulante, adequada síntese do con-
teúdo;

III - Conhecimento do assunto (notas de 0,00 a 3,00): ade-
quada profundidade; demonstração de conhecimento sobre o assunto
que envolve o conteúdo da aula;

IV - Capacidade de comunicação (notas de 0,00 a 2,00):
dicção clara e fluente; entonação de voz; postura e gestos apro-
priados; uso de linguagem técnica científica correta e adequada ao
conteúdo; clareza na redação do material apresentado; e

V - Estruturação e desenvolvimento da aula (notas de 0,00 a
1,00): adequado desenvolvimento da aula; estruturação do tempo de
aula; elaboração e utilização dos recursos didáticos; proposição de
atividades de avaliação e acompanhamento do conteúdo abordado na
aula.

7.5.10.1. A pontuação da Prova Didática atribuída por cada
avaliador será o somatório das notas de cada critério, totalizando
valor na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, com duas casas
decimais.

7.5.10.2. Será disponibilizado aos candidatos apenas giz/pin-
cel, quadro e apagador. Não será oferecido pela organização do con-
curso equipamentos para projeção tais como tela, computador, pro-
jetor etc. O candidato que deseje além do quadro e giz para sua
apresentação, deverá providenciar seus equipamentos.

7.5.10.3. As vagas em língua estrangeira poderão ter sua
prova didática no idioma correspondente à área de avaliação da va-
ga.

7.5.10.4.A pontuação da Prova Didática será divulgada so-
mente na Sessão de Apuração do Resultado Final, permanecendo os
envelopes lacrados até o início dessa Sessão.

7.5.10.5. Será eliminado do Concurso o candidato que ob-
tiver média das notas dos avaliadores na Prova Didática inferior a
7,00 (sete) pontos.

7.6. DA PROVA DE TÍTULOS
7.6.1. A Prova de Títulos terá como objetivo avaliar o aper-

feiçoamento profissional, a regularidade da produção intelectual e a
atualização científica, evidenciando os trabalhos acadêmicos do can-
didato em relação às atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e
de administração acadêmica.

7.6.2. O candidato, ao ingressar no local para dar início à sua
aula (Fase da Prova Didática), deverá entregar à Banca Examinadora
os documentos abaixo relacionados, em envelope identificado com
nome do candidato, classe do cargo a que concorre, área de avaliação
e área básica da vaga e município/localidade para a qual se ins-
creveu:

a) Curriculum Vitae, completo, no formato da Plataforma
Lattes/CNPq;

b) cópia dos comprovantes de titulação;
c) cópia dos comprovantes do exercício das atividades do-

centes;

d) cópia dos comprovantes do exercício das atividades de
administração universitária; e

e) cópia dos comprovantes da produção pedagógica, cien-
tífica, tecnológica e artística/cultural.

7.6.3. A documentação constante nos itens de (a) a (e) do
subitem anterior deverá ser encadernada e paginada exatamente na
mesma ordem do disposto Tabela de Pontuação da Prova de Títulos
(Anexo III), separada e identificada por Grupo e Subgrupo.

7.6.4. Juntamente com a encadernação acima especificada, o
candidato deverá incluir no envelope dos títulos a cópia dos diplomas
(ou se ainda não concluída a pós-graduação, a comprovação de re-
gularização de aluno matriculado) que comprovam atendimento aos
requisitos mínimos exigidos para o cargo a que concorre, conforme
Anexo II.

7.6.5. O candidato que participar da Prova Didática, por
força da interposição de recurso contra a correção da Prova Escrita,
deverá entregar os documentos para a Prova de Títulos da mesma
forma que os demais candidatos.

7.6.6. A abertura dos envelopes para análise dos títulos so-
mente será realizada após o final da Fase da Prova Didática e análise
e julgamento de recursos da Prova Escrita, se houver.

7.6.6.1. Somente serão abertos os envelopes dos candidatos
classificados para a prova didática e que não tenham sido eliminados
nessa prova por não terem cumprido o tempo mínimo de aula, isto é,
40 minutos.

7.6.7. A pontuação referente à Prova de Títulos correspon-
derá a uma nota na escala de 0,0 (zero) a 300,0 (trezentos) pontos,
com uma casa decimal, utilizando como parâmetro a Tabela de Pon-
tuação (Anexo III).

7.6.8. Os projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação,
produção científica, produção técnica ou tecnológica, produção ar-
tística e cultural, experiência técnica-profissional, somente serão pon-
tuados se forem realizados com data nos cinco anos anteriores ao de
publicação da abertura do Edital de Concurso, incluindo o ano de
abertura do Edital.

7.6.8.1.Não se aplica a regra do subitem anterior aos pro-
dutos e processos com patente registrada no Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual, bem como às premiações recebidas.

7.6.9. Para efeito de pontuação da produção científica em
periódicos, a Banca Examinadora deverá utilizar a Tabela QUALIS
mais recente da área de avaliação e área básica da vaga, em con-
formidade com a área de avaliação de periódicos Capes.

8. DA NOTA FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
E DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS

8.1. DA NOTA FINAL
8.1.1. Após a realização de todas as fases do Concurso, a

Banca Examinadora se reunirá, em sessão pública, a acontecer em
data, hora e local, previamente definidos por ela, para apurar a nota
final dos candidatos na escala de 0,0 (zero) a 1.000,0 (mil) pontos,
com apenas uma casa decimal.

8.1.2. A nota final (NF) do candidato, apurada pela Banca
Examinadora, será obtida pela fórmula:

NF = (Prova Escrita x 30) + (Prova Didática x 40) + (Prova
de Títulos x 1)

8.1.3. Serão eliminados os candidatos que não se classi-
ficarem para a segunda fase (Prova Didática) ou que obtiverem nota
inferior a 7,00 pontos na Prova Didática.

8.1.4. Ao final da Sessão de Apuração do Resultado Final, a
Banca Examinadora divulgará a relação dos candidatos aprovados em
ordem decrescente da classificação, por meio de Ata Final, que será
afixada no local onde as provas foram realizadas.

8.1.4.1. Para os candidatos que forem eliminados na Prova
Didática, não será realizado o registro dos pontos da prova de Títulos
na Ata Final e no Quadro de Divulgação de Notas, conforme § 1º, do
art. 56, da Resolução CD nº 242*/2017.

8.1.4.2. Serão divulgadas as notas da Prova Didática atri-
buídas por cada examinador, a cada candidato.

8.2. DA CLASSIFICAÇÃO
8.2.1. Em caso de empate na nota final, terá preferência o

candidato que, na ordem a seguir:
a) se idosos, idade mais elevada nos termos do Art. 27 da

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
b) tiver maior pontuação na Prova Didática;
c) tiver maior pontuação na Prova Escrita; e
d) tiver maior pontuação na Prova de Títulos.
e) maior número de pontos em produção científica;
f) maior número de pontos em atividades do Magistério

Superior; e
g) maior idade.
8.3. DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS
8.3.1. Serão homologados os candidatos aprovados neste

Concurso Público, classificados até o limite do Anexo I do Decreto
Nº 6.944/09, considerando-se o quantitativo de vaga disponível para
cada subárea.

8.3.2. Os candidatos cuja classificação seja superior ao nú-
mero de candidatos homologados, previsto pelo decreto acima men-
cionado, ainda que tenham atingido a nota mínima, estarão auto-
maticamente eliminados.

8.3.3. O candidato inscrito na condição de PCD, se aprovado
no Concurso e atender ao item 4.5 figurará na lista de ampla con-
corrência dos aprovados de sua área e também em lista específica
PCD.

8.3.4. O candidato inscrito na condição PPP, se aprovado no
Concurso e atender ao item 4.6, figurará na lista de ampla con-
corrência dos aprovados de sua área e também em lista específica
P P P.

8.3.5. Haverá lista de homologação de ampla concorrência
para todas as áreas do concurso em número previsto no Decreto nº
6.944/09.

8.3.6. Além da lista de ampla concorrência, haverá também a
homologação de lista de aprovados como PPP e PCD, em número que
atenda a possibilidade de nomeação, por proporcionalidade, para cada
área e localidade, num total de 5% para PCD e 20% para PPP. (ex:
para 5 homologados Ampla, 1 homologado PPP e 1 homologado
PCD).

8.3.7. Para áreas com reserva definida no Anexo I, o número
de aprovados homologados na especificidade da reserva, será acres-
cido de um e a nomeação atenderá a vaga reservada.

8.3.8.A homologação na forma especificada no item 8.3.6,
com exceção das áreas com reservas de vagas (Anexo I), somente
ocorrerá caso tenha candidatos homologados na ampla concorrência.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS
P R O VA S

9.1. Em todas as sessões e fases do Concurso é obrigatório
que o candidato apresente documento de identificação oficial, sob
pena de ter impedido o acesso ao local de provas e, consequen-
temente, ser eliminado do Concurso.

9.1.1. Serão considerados documentos de identidade: car-
teiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Se-
gurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelo Corpo de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores
de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham
como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação
(somente modelo com foto).

9.1.2. Não serão aceitos como documentos de identidade:
cópia do documento de identidade, ainda que autenticada em cartório,
nem protocolo deste documento; certidões de nascimento; CPF; tí-
tulos eleitorais; carteiras de motorista (modelo sem foto); carteiras de
estudante; carteiras funcionais sem Valor de identidade; reservista;
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados; quaisquer
outros não especificados no item anterior.

9.1.3. Por ocasião da realização das provas, o candidato que
não apresentar documento de identidade original, na forma definida
no subitem 9.1.1 deste edital, não poderá fazer as provas e será
automaticamente eliminado do concurso público.

9.1.4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar,
no dia da realização das provas, documento de identidade original,
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado do-
cumento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, ex-
pedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à
identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas
e de impressão digital em formulário próprio.

9.1.5. A identificação especial será exigida, também, ao can-
didato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à
fisionomia ou à assinatura do portador.

9.1.6. O candidato que estiver portando celular deverá deixá-
lo desligado durante sua permanência em sala de provas e também
não poderá fazer uso de câmera fotográfica ou de vídeo, ou qualquer
outro tipo de equipamento eletroeletrônico no local de provas. Com-
putador pessoal e projetor multimídia poderão ser utilizados durante o
período de uma hora anterior ao início da Prova Escrita e como
recurso audiovisual na Prova Didática, desde que tenham sido pro-
videnciados pelo candidato nos termos da legislação vigente para
concursos na UFMS.

9.1.7. Não será admitido ingresso de candidato no local de
realização das provas após o horário fixado para o seu início.

9.1.8. Não será permitida a entrada de candidatos no am-
biente de provas portando armas. A Organização do Concurso não se
responsabilizará pela guarda do objeto.

9.1.9. O candidato será o único responsável pela operação do
equipamento, e terá para a sua instalação dez minutos, concomitantes
aos necessários para montar os recursos audiovisuais da Prova Di-
dática.

9.1.10. Ao público presente durante as provas didáticas não é
permitida a utilização de telefone celular, câmeras fotográficas e/ou
de vídeo, gravadores ou outros equipamentos eletroeletrônicos, bem
como manifestações de apreço ou desapreço. A recusa em atender o
disposto neste artigo será impedimento para a permanência no local
da prova.

9.1.11. Para efeito de contagem dos prazos que transcorram
entre o início da Sessão de Sorteio dos Temas e o encerramento da
Sessão de Apuração do Resultado Final, será considerado o horário
de funcionamento da Secretaria do Concurso, previsto no subitem 1.9
deste edital. A disposição prevista não se aplica ao prazo de vinte e
quatro horas entre a sessão de Sorteio de Temas e o início da Prova
Didática, que será contado em horas corridas, independentemente do
horário de funcionamento da Secretaria do Concurso.

9.1.12. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio ele-
trônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial,
ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão
anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público,
além das cominações legais cabíveis.

10. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
10.1. O prazo para impugnação do Edital de Abertura do

Concurso e formação das bancas examinadoras será de dois dias da
publicação.

10.1.1. As impugnações, respeitados os prazos estabelecidos,
poderão ser encaminhadas (assinados e digitalizados) para o e-mail:
edital76.cptl@ufms.br (com pedido de confirmação de leitura), ou
encaminhados na forma especificada no item 1.14.

10.2. O prazo para interposição de recursos será de até 2
(dois) dias úteis após a divulgação das seguintes etapas: do De-
ferimento das Inscrições, da Divulgação da Comissão de Aferição da
Autenticidade da Declaração de PPP, da Divulgação da Relação De-
finitiva de Candidatos Aprovados na Condição PPP, após aferição da
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veracidade da autodeclaração e da publicação do Resultado Final (após a conclusão de todas as áreas)
no endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br

10.2.1. Os recursos, devidamente fundamentados e instruídos, respeitados os prazos estabe-
lecidos, poderão ser encaminhados (assinados e digitalizados) para o e-mail: edital76.cptl@ufms.br ou
encaminhados na forma especificada no item 1.14.

10.3. O prazo para interposição do recurso do resultado da Prova Escrita será de até uma hora
antes do horário definido para o início da Prova Didática.

10.3.1. Os recursos, devidamente fundamentados e instruídos, devem ser dirigidos à Banca
Examinadora, e entregues à Comissão Organizadora, respeitado o prazo do subitem 10.3 deste edital.

10.3.2. O candidato poderá requerer à Comissão Organizadora cópia de sua prova escrita,
exclusivamente para instruir seu recurso, até uma hora depois da divulgação do resultado da prova
escrita.

10.3.3. A interposição do recurso da prova escrita garantirá ao candidato o direito, em caráter
provisório até o seu julgamento, de realizar a Prova Didática.

10.4. Serão indeferidos os recursos que não observarem a forma, o prazo e os horários previstos
neste edital.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A homologação do resultado final deste Concurso Público será publicada no Diário Oficial

da União - DOU - e divulgada no endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br.
11.2. Os quadros demonstrativos de notas de cada área serão divulgados nas portas de cada sala,

onde foram realizadas as respectivas provas.
11.3. O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de

publicação da homologação do resultado final no DOU, podendo ser prorrogado, uma única vez, por
igual período.

11.4. A Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital não será objeto
de avaliação nas provas deste Concurso Público.

11.5. Não serão fornecidos ao candidato cópia ou demais documentos de controle interno desta
Universidade, bem como documento comprobatório de classificação neste Concurso Público, valendo
para esse fim a publicação no Diário Oficial da União.

11.6. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro
edital.

11.7. Os documentos entregues para Prova de Títulos que não forem retirados num prazo de até
30 dias pelos candidatos, após a homologação do resultado final do certame, serão incinerados.

11.7.1. Os candidatos que desejarem retirar seus títulos conforme especificado acima, deverão
manifestar-se pelo e-mail: cdr.progep@ufms.br para agendar a retirada.

11.8. Todas as informações acerca dos procedimentos deste Concurso Público constam na
Resolução CD nº 242*/2017, disponível no endereço eletrônico: www.concurs o s . u f m s . b r.

11.9. O resultado deste Concurso Público não poderá ser utilizado como processo seletivo para
contratação de Professores Substitutos ou Temporários.

11.10. Havendo interesse institucional e não sendo preenchidas as vagas, poderão ser apro-
veitados, para nomeação, candidatos aprovados em outros concursos da UFMS, na mesma cidade de
lotação, ou de outras Instituições Federais de Ensino Superior, bem como a UFMS poderá disponibilizar
para outras IFES candidatos habilitados neste Concurso, observada sempre a ordem de classificação do
candidato.

11.11. Após a homologação do Concurso, as informações referentes às nomeações poderão ser
obtidas pelo endereço eletrônico da Progep: www.progep.ufms.br.

11.12. As nomeações serão realizadas através de publicação de portarias no DOU. Os can-
didatos nomeados serão comunicados por e-mail, devendo, para tanto, manter atualizados seus endereços
de e-mail ou outros dados, informando qualquer modificação pelo endereço eletrônico: dirs.pro-
g e p @ u f m s . b r.

11.13. É responsabilidade do candidato manter atualizado seu contato junto à Divisão de
Recrutamento e Seleção/CDR/Progep. A UFMS não se responsabilizará por alteração cadastral do
candidato que não for previamente comunicada por ele e por escrito à DIRS/CDR/Progep, em qualquer
momento durante o prazo de validade do concurso.

11.14. Após a publicação da portaria de nomeação, o candidato nomeado deverá realizar exames
admissionais, conforme consta do Anexo VI deste edital. Os exames serão custeados pelo candidato e
podem ser realizados em qualquer laboratório do território nacional.

11.15. O Requerimento que versa sobre solicitação de remoção, referente a servidor, cuja posse
tenha ocorrido em decorrência de sua aprovação, através do concurso, regido pelo presente edital,
somente, será examinado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFMS, após a conclusão do período
de estágio probatório do respectivo requerente.

11.16. As informações sobre este Concurso e suas alterações constarão no endereço eletrônico
www.concursos.ufms.br até a publicação do Edital de Homologação.

11.17. Os casos omissos serão resolvidos pela PROGEP.

ANEXO I - DA RESERVA DE VAGAS POR AREA

AREA AMPLA PCD PPP
Ciências da Saúde / Medicina / Cirurgia / Anestesiologia 1 - -
Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica / Cardiologia - 1 -
Ciências da Saúde / Medicina / Cirurgia 2 - -
Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica 3 - -
Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica / Ginecologia e
Obstetrícia

- - 1

Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica / Nefrologia 1 - -
Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica / Neurologia 1 - -
Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica / Oftalmologia 1 - -
Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica / Ortopedia 1 - -
Ciências da Saúde / Medicina / Anatomia Patológica e Patologia
Clínica

- - 1

Ciências da Saúde / Medicina / Saúde Materno-Infantil 2 - -
Ciências da Saúde / Medicina / Psiquiatria - - 1
TO TA L 16 1 3

ANEXO II - REQUISITOS PARA O CARGO, REGIME DE TRABALHO, PROGRAMA E
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ÁREA Ciências da Saúde / Medicina / Cirurgia / Anestesiologia
Nº VAGAS REGIME DE TRABALHO CLASSE
1 20 horas semanais AUXILIAR COM ESPECIALIZAÇÃO
PROGRAMA
1. Anatomia e Fisiologia dos Sistemas Cardiovascular e Respiratório
2. Farmacologia dos Sistemas Cardiovascular, Respiratório, Nervoso Autônomo e Renal
3. Preparo e Avaliação Pré-anestésica
4. Ética, Responsabilidade Profissional e Educação Médica
5. Gerenciamento da Anestesia

6. Cuidados Perioperatórios
7. Raquianestesia e Peridural
8. Bloqueios Periféricos
9. Complicações em Anestesia
10. Recuperação Pós Anestésica
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- MILLER RD; PARDO, MC; Bases da Anestesia. 6ª ed. Editora Elsevier, 2012.
- BARASH, PG, et al. Manual de Anestesiologia Clínica. 7ª ed. Editora Artmed, 2015.
- CANGIANI, LM; SLULLITEL, A; POTÉRIO, GMB et al. Tratado de Anestesiologia S A E S P,
7ª. Ed, 2011.
- KATZUNG, BG; MASTERS, SB; TREVOR, AT; Farmacologia básica e clínica. 12a ed., Porto
Alegre: AMGH, 2014. 1242p. (Lange).
- SILVA, P. Farmacologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
- GOLAN, DE; TASHJIAN, AH; ARMSTRONG, EJ; ARMSTRONG, AW. Princípios de
Farmacologia: A Base Fisiopatológica da Farmacoterapia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2009.
- MINNEMAN, KP; WECKER L. Brody Farmacologia Humana. 4ª ed. Rio de Janeiro: El s e v i e r,
2006.
- FUCHS, FD, WANNMACHER, L. 2 ed. Farmacologia Clínica: Fundamentos da Terapêutica
Racional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
- LAURENCE, BL; CHABNER, BA; KNOLLMAN, CB.As Bases Farmacológicas da
Terapêutica -12ª Ed. Editora Amgh, 2012.
- BERBEL, NAN. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. DOI:
10.5433/1679-0359.2011v32n1p25. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1,
p. 25-40, jan./jun. 2011.
- ARAÚJO, EU; SASTRE, G (orgs) Aprendizagem Baseada em Problemas no ensino su p e r i o r.
São Paulo: Summus, 2009.
- BERBEL, NAN (org) Metodologia da Problematização. Fundamentos e Aplicações. Londrina:
UEL, 1999.
FORMAÇÃO EXIGIDA PARA POSSE NO CARGO
Graduação em Medicina e Residência Médica em Anestesiologia reconhecida pelo MEC ou
Certificado de Especialista em Anestesiologia emitido pelo CRM.
ÁREA Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica / Cardiologia
Nº VAGAS REGIME DE TRABALHO CLASSE
01 20 horas semanais AUXILIAR COM ESPECIALIZAÇÃO
PROGRAMA
1. Hipertensão arterial sistêmica
2. Insuficiência cardíaca congestiva
3. Miocardiopatias
4. Pericardiopatias
5. Valvopatias
6. Síndrome metabólica
7. Doença coronariana aguda
8. Doença coronariana crônica
9. Arritmias cardíacas/Síncope
10. Febre Reumática/Endocardite Infecciosa
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- BRAUNWALD- Heart Disease
- DALMO MOREIRA- Arritmias Cardíacas
- ANGELO DE PAOLA, MARCIA DE MELO BARBOSA, JORGE ILHA GUIMARÃESCardiologia-
livro texto da SBC.

FORMAÇÃO EXIGIDA PARA POSSE NO CARGO
Graduação em Medicina e Residência Médica em Cardiologia reconhecida pelo MEC ou
Certificado de Especialista em Cardiologia emitido pelo CRM.
ÁREA Ciências da Saúde / Medicina / Cirurgia
Nº VAGAS REGIME DE TRABALHO CLASSE
2 20 horas semanais AUXILIAR COM ESPECIALIZAÇÃO
PROGRAMA
1. Propedêutica do Abdome
2. Propedêutica da Icterícia
3. Anatomia/Histologia e Fisiologia do Trato Digestório
4. Operações Fundamentais
5. Cicatrização
6. Atendimento Inicial ao Politraumatizado
7. Organização do Atendimento a Urgência e Emergências no Brasil
8. Abdome Agudo
9. Diretrizes Curriculares Nacionais nos Cursos de Medicina no Brasil
10. Metodologias ativas de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades na formação médica
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- ARAÚJO, UE; SASTRE, G (Orgs). Aprendizagem Baseada em Problemas no ensino superior. São
Paulo: Summus, 2009.
- BERBEL, NAN. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. DOI:
10.5433/1679-0359.2011v32n1p25. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n.1, p. 25-40,
jan./jun. 2011.
GM 5/11/2002 Ministério da Saúde.
, 18º ed - Brasil 2009.
- BERBEL, NAN (Org). Metodologia da Problematização. Fundamentos e Aplicações. Londrina: UEL,
1999.
- Diretrizes Curriculares. CNE/CES nº3 - 20 julho de 2014.
- GRAY, H. Anatólia. 29º edição, Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan.
- Portaria 2048
- Manual ATLS - 9º edição - American College of Surgeans.
- NETTER. Atlas de Anatomia Humana. Porto Alegre, Artmed.
- TOWNSEND, C; BEAUCHAMP, DS; EVERS, M.; MATTOX, K. Sabiston Tratado de Cirurg i a
FORMAÇÃO EXIGIDA PARA POSSE NO CARGO
Graduação em Medicina e Residência Médica em Cirurgia Geral reconhecida pelo MEC ou
Certificado de Especialista em Cirurgia Geral emitido pelo CRM.
ÁREA Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica
Nº VAGAS REGIME DE TRABALHO CLASSE
3 20 horas semanais AUXILIAR COM ESPECIALIZAÇÃO
PROGRAMA
1. Anamnese e Exame físico Geral
2. Propedêutica do Coração
3. Propedêutica do Aparelho Respiratório
4. Propedêutica da Dor
5. Propedêutica da Febre
6. Organização e Funcionamento do Sistema Único de Saúde
7. Política Nacional de Atenção Básica
08. Atenção Primária em Saúde e Estratégia de Saúde da Família
09. Vigilância em Saúde na Atenção Básica
10. Diretrizes Curriculares Nacionais nos Cursos de Medicina no Brasil
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- GOLDMANN, L; AUSIELLO, D. Cecil: Tratado de Medicina Interna. 23ºed. Editora Elsevier,
2009.
- PORTO, CC. Semiologia Médica. Guanabara Koogan, 5º Ed. 2005.
- LOPEZ, M; MEDEIROS, JL. Semiologia Médica: as Bases do Diagnóstico Clínico. Revinter, 5º ed.
2004.
-SWARTZ, MH. Tratado de Semiologia Médica: História e Exames Clínicos. Elsevier, 5º Ed, 2006.
- Ministério da Saúde, Pacto pela Saúde, Portaria nº 399, GM de 22/02/06, Brasília, 2006. - CAMPOS,
GWS (org) - Tratado de Saúde Coletiva, Ed.Hucitec/Ed. Fio Cruz, SP- RJ, 2007.
- Diretrizes Curriculares. CNE/CES nº3 - 20 julho de 2014.
- BERBEL, NAN. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. DOI:
10.5433/1679-0359.2011v32n1p25. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-
40, jan./jun. 2011.
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- ARAÚJO, EU; SASTRE, G. (orgs) Aprendizagem Baseada em Problemas no ensino superior. São
Paulo: Summus, 2009.
- BERBEL, NAN (org) Metodologia da Problematização. Fundamentos e Aplicações. Londrina: UEL,
1999.
FORMAÇÃO EXIGIDA PARA POSSE NO CARGO
Graduação em Medicina e Residência Médica em Clínica médica reconhecida pelo MEC ou
Certificado de Especialista em Clínica Médica emitido pelo CRM.
ÁREA Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica / Ginecologia e Obstetrícia
Nº VAGAS REGIME DE TRABALHO CLASSE
1 20 horas semanais AUXILIAR COM ESPECIALIZAÇÃO
PROGRAMA
1. Anatomia, histologia e Fisiologia do Sistema Genital Feminino
2. Semiologia Ginecológica e Obstétrica
3. Assistência Pré-Natal
4. Assistência ao Trabalho de Parto
5. Alterações Fisiológicas e Psicológicas da Gestação
6. Puerpério e Aleitamento Materno
7. Doença Sexualmente Transmissível
8. Planejamento Familiar
9. Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher
10. Processo de Trabalho e construção das linhas de cuidado em Saúde da Mulher
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- BASTOS, AC. Ginecologia infanto-juvenil. 2º edição, Editora Roca. - HALBE, HW. Tratado de
Ginecologia. 3º ed. São Paulo. Editora Roca.
- NEME, B. Obstetrícia básica. 2º edição. Editora Sarvier.
- REZENDE, J. Obstetrícia. 8º edição. Editora Guanabara Koogan.
- NETTER. Atlas de Anatomia Humana. Porto Alegre, Artmed. - GRAY, H. Anatólia. 29º edição, Rio
de Janeiro. Editora Guanabara Koogan.
- Diretrizes Curriculares. CNE/CES nº3 - 20 julho de 2014.
- BERBEL, NAN. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. DOI:
10.5433/1679-0359.2011v32n1p25. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-
40, jan./jun. 2011.
- ARAÚJO, UE; SASTRE, G. (orgs.). Aprendizagem Baseada em Problemas no ensino superior. São
Paulo: Summus, 2009.
- BERBEL, NAN (org.) Metodologia da Problematização. Fundamentos e Aplicações. Londrina:
UEL,1999.
- ANASTASIOU, LGC; ALVES, LP. Processos de ensinagem na universidade. 10 ed. Ed. Univille,
2012.
FORMAÇÃO EXIGIDA PARA POSSE NO CARGO
Graduação em Medicina e Residência Médica em Ginecologia/Obstetrícia reconhecida pelo MEC ou
Certificado de Especialista em Ginecologia/Obstetrícia emitido pelo CRM.
ÁREA Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica / Nefrologia
Nº VAGAS REGIME DE TRABALHO CLASSE
01 20 horas semanais AUXILIAR COM ESPECIALIZAÇÃO
PROGRAMA
1.Patologia renal
2.Lesão renal aguda
3.Doença renal crônica, incluindo distúrbio do metabolismo mineral ósseo
4.Terapia renal substitutiva (hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal)
5.Glomerulopatias primárias
6 . Tu b u l o p a t i a s
7.Nefrites intersticiais
8.Doença renal policística/ nefropatias hereditárias
9.Litíase renal
10.Infecção do trato urinário
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
-Fisiopatologia Renal. 2a. Edição, 2011. Roberto Zatz, Editora Atheneu, São Paulo.
-KDIGO - Kidney Disease Improving Global Outcomes. In www.kdigo.org
-Manual de Diálise - Editores: Daurgidas JT, Blake PG, Ing TS. Editora Guanabara Koogan, RJ.
-Uptodate in Nephrology and Hypertension: www.uptodate.com
FORMAÇÃO EXIGIDA PARA POSSE NO CARGO
Graduação em Medicina e Residência Médica em Nefrologia reconhecida pelo MEC ou
Certificado de Especialista em Nefrologia emitido pelo CRM.
ÁREA Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica / Neurologia
Nº VAGAS REGIME DE TRABALHO CLASSE
01 20 horas semanais AUXILIAR COM ESPECIALIZAÇÃO
PROGRAMA
1. Cefaléias agudas e crônicas
2. Doenças desmielinizantes
3. Doenças infecciosas e parasitárias em Neurologia
4. Doenças vasculares do sistema nervoso
5. Epilepsias
6. Semiologia Neurológica
7. Tumores do sistema nervoso
8. Encefalopatias progressivas e não progressivas
9.Diretrizes Curriculares Nacionais nos Cursos de Medicina no Brasil
10.Metodologias ativas de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades na formação médica
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARAÚJO, EU; SASTRE, G. (orgs.) Aprendizagem Baseada em Problemas no ensino superior. São
Paulo: Summus, 2009.
BERBEL, NAN. (org.) Metodologia da Problematização. Fundamentos e Aplicações. Londrina: UEL,
1999.
BERBEL, NAN. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. Semina: Ciências
Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011.
BROWN, C.D.; WIENER, C.; HEMNES, A. Medicina Interna de Harrison. Porto Alegre: Mc Graw -
Hill,2014.

MOORE, K.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. et al. Anatomia orientada para Clínica. 6 ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
O Exame Neurológico - Dejong. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
PORTO, C.C. Semiologia médica. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
Tratado de Neurologia - Merrit. 12ªEd.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011 .
Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia. 1ª Ed. Elsevier, 2016.
FORMAÇÃO EXIGIDA PARA POSSE NO CARGO
Graduação em Medicina e Residência Médica em Neurologia reconhecida pelo MEC ou
Certificado de Especialista em neurologia emitido pelo CRM.
ÁREA Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica / Oftalmologia
Nº VAGAS REGIME DE TRABALHO CLASSE
1 20 horas semanais AUXILIAR COM ESPECIALIZAÇÃO
PROGRAMA
1. Anatomia e Fisiologia Ocular
2. Semiologia Ocular e Refração
3. Doenças das Pálpebras
4. Fisiopatologia e tratamento de problemas das vias lacrimais
5. Doenças da Córnea, Conjuntiva e Esclera
6. Doenças da Órbita
7. Doenças da Retina
8. Uveítes
9. Doenças do Cristalino
10. Glaucomas: fisiopatologia, fatores de risco e tratamentos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- DANTAS, A. M.; MONTEIRO, M. L. R. Neuro-Oftalmologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2009. 696 p.
- GEHLEN, M. L.; SKARE, T. L. Reumato-oftalmologia. São Paulo, SP: Tecmedd, 2007. 160 p.
- HOFLING-LIMA, A. L. Manual de condutas em oftalmologia. São Paulo - SP: Atheneu, 2008. 1319
p.

-KANSKI, J. J.; BOWLING, B. Oftalmologia clínica: uma abordagem sistemática. 8. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.
- PASCARETTA JUNIOR, V. A cegueira na humanidade: do mecanismo da visão à catarata. Recife,
PE: Grafica e Editora Liceu, 2008. 397 p.
- VAUGHAN, D.; ASBURY, T.; RIORDAN-EVA, P.; WHITCHER, J. P. Oftalmologia Geral. 17. ed.
São Paulo: Artmed, 2010. 520 p.
- SCHOR, P.; CHAMON, W.; BELFORT JR, R. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospi t a l a r,
OFTALMOLOGIA, São Paulo - SP: Manole, 2004. 567 p.
- BERBEL, NAN. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. DOI:
10.5433/1679-0359.2011v32n1p25. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-
40, jan./jun. 2011.
- ARAÚJO, EU; SASTRE, G (orgs) Aprendizagem Baseada em Problemas no ensino superior. São
Paulo: Summus, 2009.
- BERBEL, NAN (org) Metodologia da Problematização. Fundamentos e Aplicações. Londrina: UEL,
1999.
- RODRIGUES, M.L.V.; DANTAS, A.M. Oftalmologia clínica. 2 ed. Cultura Médica: Rio de janeiro,
753p., 2001.
FORMAÇÃO EXIGIDA PARA POSSE NO CARGO
Graduação em Medicina e Residência Médica em Oftalmologia reconhecida pelo MEC ou
Certificado de Especialista em Oftalmologia emitido pelo CRM.
ÁREA Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica / Ortopedia
Nº VAGAS REGIME DE TRABALHO CLASSE
1 20 horas semanais AUXILIAR COM ESPECIALIZAÇÃO
PROGRAMA
1. Osteoporose
2. Impacto femoroacetabular
3. Deformações congênitas dos membros inferiores
4. Doença Displásica do Quadril
5. Tumores ósseos malignos e benignos
6. Lesões Meniscais
7. Fraturas expostas
8. Lombalgia
9. Deformidades na coluna vertebral
10. Luxação do cotovelo
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- BARROS FILHO, T. E. P. Exame físico em ortopedia. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2005.
- BROWNER BD, JUPITER JB, LEVINE AM, TRAFTON PG. Skeletal trauma: basic science,
management and reconstruction. Philadelphia: Saunders.
- CALLAGHAN, J. J. The adult hip. Philadelphia: Lippincott, 1998.
- CANALE ST, BEATY JH. Campbell's operative orthopaedics. Philadelphia: Saunders.
- CRENSHAW, A. H. Campbell's operative orthopaedics. St Louis: C. V. Mosby Company, 1998.
- LEITE NELSON MATTIOLI, FALOPPA FLÁVIO. Propedêutica Ortopédica e Traumatologia. Porto
Alegre: Artmed.
- MORRISSY RT, WEINSTEIN SL. Lovell and Winter's pediatric orthopaedics. Philadelphia: Lip-
pincott Williams & Wilkins.
- BUCHOLZ, R. W.; HECKMAN, J. D. (Ed.). Rockwood & Wilkins fractures in adults. 5. ed.
Philadelphia: Williams & Wilkins, 2001.
- GREEN, D. P. Green's operative hand surgery. 5. ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 1998.
- HERBERT, S.; XAVIER, R. Ortopedia e traumatologia. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003
- HERRING JA. Tachdjian's pediatric orthopaedics. Philadelphia: Saunders.
- TACHDJIAN, M. O. Ortopedia pediátrica. 2. ed. São Paulo: Editora Manole, 1995.
- TILE, M. Fractures of the pelvis and acetabulum. 2. ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1995.
- ROCKWOOD AND WILKINS' Fractures in Children. Philadelphia: Lippincott Williams & Wil-
kins.
- RÜELI, T. P. et al. Princípios AO do tratamento de fraturas. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
2 v.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA. Terminologia anatômica. São Paulo: Manole; 2001.
- STUART L. WEINSTEIN, JOSEPH A. BUCKWALTER Ortopedia de Turek: princípios e suas
aplicações. 5 ed. Ed. Manole.
FORMAÇÃO EXIGIDA PARA POSSE NO CARGO
Graduação em Medicina e Residência Médica em Ortopedia reconhecida pelo MEC ou
Certificado de Especialista em Ortopedia emitido pelo CRM.
ÁREA Ciências da Saúde / Medicina / Anatomia Patológica e Patologia Clínica
Nº VAGAS REGIME DE TRABALHO CLASSE
1 20 horas semanais AUXILIAR COM ESPECIALIZAÇÃO
PROGRAMA
1. Degeneração, necrose e morte celular
2. Alterações desmielinizantes e degenerativas do Sistema Nervoso Central
3. Doenças vasculares degenerativas
4. Neoplasias de mama e ovário
5. Neoplasias de órgãos linfoides
6. Patologia da glândula tireoide
7. Patologia benigna e maligna da próstata
8. Patologia do esôfago e estômago
9. Neoplasias de pele
10.Diretrizes Curriculares Nacionais nos Cursos de Medicina no Brasil
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
-ARAÚJO, EU; SASTRE, G. (orgs.) Aprendizagem Baseada em Problemas no ensino superior. São
Paulo: Summus, 2009.
-BERBEL, NAN. (org.) Metodologia da Problematização. Fundamentos e Aplicações. Londrina:
UEL,1999.
-BERBEL, NAN. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. Semina: Ciências
Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011.
-BRASILEIRO FILHO, G.. Bogliolo Patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
-KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N.; ASTER, J.C. Robbins e Cotran: Patologia - Bases
Patológicas das Doenças. 8. ed. [S.I.]: Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
-ROSAI, J.R.; Ackerman's Surgical Pathology. 9. ed. [S.I.]: Elsevier, 2004.
-RUBIN, E., GORSTEIN, F.; RUBIN, R.; SCHWARTING, R.; STRAYER R. D. Patología estruc-
tural.
-Fundamentos clinicopatológicos en Medicina Ed. McGraw-Hill, 4ª ed., 1440 págs., 2006.
-RUBIN, F.; FARBER, J.L. Patologia. 4ª Edição, Editora Guanabara Koogan Rio de Janeiro, RJ.
2006.
FORMAÇÃO EXIGIDA PARA POSSE NO CARGO
Graduação em Medicina e Residência Médica em Patologia reconhecida pelo MEC ou
Certificado de Especialista em Patologia emitido pelo CRM.
ÁREA Ciências da Saúde / Medicina / Saúde Materno-Infantil
Nº VAGAS REGIME DE TRABALHO CLASSE
2 20 horas semanais AUXILIAR COM ESPECIALIZAÇÃO
PROGRAMA
1. Anamnese e Exame Físico na Criança
2. Amamentação
3. Desenvolvimento Pondero-Estatural na Criança
4. Programa Saúde na Escola
5. Imunização na Infância
6. Recepção ao Recém Nato na Sala de Parto
7. Estatuto da Criança e Adolescente
8. Desnutrição na Infância
9. Atenção integral a saúde da criança e do adolescente na atenção básica
10. Processo de Trabalho e construção das linhas de cuidado em Saúde da Criança e do Adolescente
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ANEXO III - TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

Consta da Resolução CD nº 242*/2017

ANEXO IV - AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO RACIAL

A pontuação total do Grupo I não poderá exceder a 100 pontos. A soma das pontuações dos grupos II

a VI não poderá exceder a 200 pontos. Dessa forma, a pontuação total da prova de títulos não poderá

exceder a 300 pontos.

Eu, __________________________________________________________________________, Portador

do RG nº _________________________, CPF de nº ___________________________, declaro que sou

preto ou pardo, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística - IBGE, para o fim específico de atender ao item 4.6 do Edital de Abertura Progep nº

_____/_______ no Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de:

_____________________________________________________________________.

Estou ciente que, se for detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito às penalidades legais,
inclusive de eliminação deste Concurso, em qualquer fase, e de anulação de minha nomeação (caso tenha
sido nomeado e/ou empossado) após procedimento administrativo regular, em que sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa. Campo Grande, _/_/_. ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO V - FORMULÁRIO DE ISENÇÃO DE TAXA

Eu,___, inscrição nº _, Portador(a) do RG nº _, expedido por ___, CPF de nº _, NIS _, data de
nascimento: __/__/__, sexo _, residente no endereço: _
____, bairro_, na cidade de __, CEP __, telefone fixo __ e celular ___, e-mail: ___, concorrendo ao
cargo de ___, para a cidade de ___ declaro, nos termos do subitem 4.3 deste, sob as penas da lei, que
sou candidato oriundo de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.593, de 02 de
outubro de 2008 e Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e estou inscrito no Cadastro único
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) - anexo fotocópia do cartão contendo o NIS
.
Declaro, também, que minha inscrição neste concurso implica a aceitação tácita e irrestrita das condições
estabelecidas no referido Edital, bem como de todas as normas que norteiam o certame.
Campo Grande, __/ __/ 2017. ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO VI - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXAMES PARA ADMISSÃO

Apresentar cópias claras e legíveis acompanhadas pelas originais ou fotocópias autenticadas em car-
tório:

1.Certidão de nascimento (se solteiro) ou certidão de casamento;
2.Carteira de identidade civil (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);
3.Título de eleitor e comprovante da última votação: comprovante do 1º e 2º turnos, em caso de

eleição com segundo turno. OBS: Pode ser substituída por certidão emitida pelo TRE ou pela certidão
on-line emitida no site do TSE comprovando que está quite com a justiça eleitoral;

4.Carteira de reservista ou certificado de dispensa de incorporação (somente para servidores do
sexo masculino);

5.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP.
a.Caso tenha o número, mas não possua o Cartão do Cidadão, pode apenas informá-lo na ficha

cadastral. O PIS/PASEP pode ser verificado pelo link: http://www.caixa-pis.com/como-saber-o-numero-
do-pis/

b.Caso não esteja cadastrado, deverá preencher uma declaração para que a UFMS possa realizar
seu cadastro no PIS/PASEP;

6.Comprovante do primeiro emprego:
a.Cópia da Carteira de Trabalho, onde consta o número/série, qualificação e o registro do 1º

emprego;
b.Quando o primeiro emprego se tratar de serviço público, apresentar documentos que com-

provem a data de ingresso no serviço público;
7.Comprovante de desligamento de vínculo com:
a.Serviço público (nos casos em que for aplicável): cópia da publicação ou solicitação de

exoneração, com indicação da data em que se dará a vacância, protocolada no órgão com carimbo do
recebedor, nos casos em que não for possível acumulação de cargos;

b.Iniciativa privada (nos casos em que for aplicável): carteira de trabalho com a baixa da
empresa, ou declaração da empresa constando a data do desligamento.

8.Declaração do órgão público a que esteja vinculado, quando houver acumulação lícita de
cargos públicos (incisos XVI e XVII, do Art. 37 da Constituição Federal, e artigos 118 a 120 da Lei nº
8.112/90), indicando o cargo ocupado, jornada, dias e horários de trabalho (exceto para Professor em
regime de Dedicação Exclusiva);

9.Comprovante de residência atualizado;
10.Comprovante de escolaridade para Cargos Técnico-Administrativos:
Cargos da Classe C: Certificado de Ensino Fundamental e diploma de Curso Técnico exigido

pelo cargo;
Cargos da Classe D: Certificado de Ensino Médio e diploma de Curso Técnico exigido pelo

c a rg o ;
Cargos da Classe E: diploma de Graduação.
11.Carteira de registro profissional no órgão e comprovante de quitação da anuidade - somente

para cargos que a Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE (Lei nº
11.091/2005) exige;

12.Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;
13.Certidão de guarda provisória - criança sob sua guarda;
14.Caderneta de vacinação dos filhos menores de 5 anos; e
15.Exame Médico Ocupacional: Ao ser publicada a portaria de nomeação no Diário Oficial da

União (DOU), a Divisão de Recrutamento e Seleção (Dirs/Progep) encaminhará um e-mail aos can-
didatos nomeados informando os procedimentos para agendamento da inspeção médica oficial e entrega
da documentação.

16.Os exames admissionais são realizados a expensas do candidato, em laboratórios de qualquer
cidade do território nacional, com validade apenas se forem realizados após a publicação da portaria de
nomeação do candidato no Diário Oficial da União. EXAMES ADMISSIONAIS: 1. Tipagem sanguínea
2. VDRL 3. Sorologia para Doença de Chagas 4. Glicemia-jejum 5. Colesterol Total e Frações 6.
Triglicerídeos 7. Ácido Úrico 8. Uréia 9. Creatinina 10. TGO 11. TGP 12. Hemograma Completo 13.
HBsAG 14. Anti HBs 15. Anti HCV 16. Urina-Rotina 17. Audiometria Tonal 18. Laudo Oftalmológico
- Exame completo (Acuidade Visual, Fundo de Olho e Tonometria) 19. Raio X de Tórax - PA e PERFIL
(com Laudo) 20. Eletrocardiograma com Laudo 21. Laudo Psiquiátrico emitido por Médico Psiquiatra
22. O candidato aprovado na condição de Pessoa com Deficiência (PCD) deverá, obrigatoriamente,
apresentar laudo médico de especialista em sua área de deficiência (original ou fotocópia autenticada em
cartório) atestando a espécie, grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código cor-
respondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente, bem como a provável causa da
deficiência, de acordo com a lei.

ANTÔNIO JOSÉ ANGELO MOTTI

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE OURO PRETO

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 139/2017 - UASG 154046

Nº Processo: 23109005004201728 . Objeto: Contratação de
Fundação de Apoio para dar suporte ao Projeto de Extensão:
Qualidade dos Exames de Papanicolau no Estado de MG:
Estabelecimento de uma Plataforma de Comunicação visando
o monitoramento e educação continuada junto aos Labora-
tórios Tipo I. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..

Justificativa: Contratação de Fundação para dar apoio ao

projeto de Extensão. Declaração de Dispensa em 17/11/2017.

EDUARDO CURTISS DOS SANTOS. Ordenador de Despesas.

Ratificação em 17/11/2017. CLAUDIA APARECIDA MAR-

LIERE DE LIMA. Reitora. Valor Global: R$ 2.750.000,00.

CNPJ CONTRATADA : 00.306.770/0001-67 FUNDACAOE-

DUCATIVA DE RADIO E TELEVISAO OURO PRETO.

(SIDEC - 17/11/2017) 154046-15263-2017NE800151

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 18/2017 - UASG 154046

Nº Processo: 23109004472201785 . Objeto: Contratação de ser-
viços especializados em manutenção preventiva, corretiva e orien-
tação técnica no equipamento bomba de vácuo Edwards, modelo
E2M28. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender
as necessidades do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Ambiental. Declaração de Inexigibilidade em 17/11/2017.
EDUARDO CURTISS DOS SANTOS. Ordenador de Despesas.
Ratificação em 17/11/2017. CLAUDIA APARECIDA MARLIERE




