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ANEXO VII
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXAMES PARA ADMISSÃO

Apresentar cópias claras e legíveis acompanhadas pelas originais ou
fotocópias autenticadas em cartório:
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 ve-
rificado 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, qua-
lificação e o registro do 1º emprego;
b.Quando o primeiro emprego se tratar de serviço público, apresentar
documentos que comprovem 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 pu-
blicação 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 cons-
tando 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 (ex-
ceto para Professor em regime de Dedicação Exclusiva);
9.Comprovante de residência atualizado;
10.Comprovante de escolaridade para Cargos Técnico-Administra-
tivos:
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 cargo;
Cargos da Classe E: diploma de Graduação.
11.Carteira de registro profissional no órgão e comprovante de qui-
tação 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 no-
meação no Diário Oficial da União (DOU), a Divisão de Recru-
tamento 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.
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 no-
meação do candidato no Diário Oficial da União. EXAMES AD-
MISSIONAIS: 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 Oftalmo-
lógico - Exame completo (Acuidade Visual, Fundo de Olho e To-
nometria) 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 fo-
tocópia autenticada em cartório) 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.

PREGÃO Nº 91/2017 - UASG 154046

Processo: 23109004428201775 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto
da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
aquisição de material biológico, material farmacológico, material hos-
pitalar, material laboratorial, material odontológico, material químico
e lubrificantes , conforme condições, quantidades e exigências es-
tabelecidas no Edital do Pregão e seus anexos. Total de Itens Li-
citados: 00100. Edital: 03/11/2017 de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às
17h00. Endereço: Campus Universitario Morro do Cruzeiro - Bauxita
- OURO PRETO - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/154046-05-91-2017. Entrega das Propostas: a partir de 03/11/2017
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
16/11/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

REGINALDO ARCANJO RODRIGUES
Pregoeiro

(SIDEC - 01/11/2017) 154046-15263-2017NE800151

PREGÃO Nº 92/2017 - UASG 154046

Processo: 23109004429201710 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto
da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
aquisição de material laboratorial, conforme condições, quantidades,
exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos. Total de Itens Licitados: 00108. Edital: 03/11/2017 de 08h00
às 17h00. Endereço: Campus Universitario Morro do Cruzeiro - Bau-
xita - OURO PRETO - MG ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/154046-05-92-2017. Entrega das Propostas: a partir
de 03/11/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 16/11/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. In-
formações Gerais: Em caso de discordância existente entre as es-
pecificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações
constantes no termo de referência deste edital, prevalecerão as úl-
timas.

ROSIMAR APARECIDA DA FONSECA
Pregoeira

(SIDEC - 01/11/2017) 154046-15263-2017NE800151

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2017 - UASG 154046

Processo: 23104438/201719 . Objeto: O objeto da presente licitação é
a contratação de empresa do ramo da construção civil, mediante o
regime de Empreitada por Preço Global, para execução de serviços de
construção de galpão para almoxarifado e oficina e ainda a construção
de muros de divisas para o Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas
ICEA, campus da UFOP localizado na cidade de João Monlevade -
MG, conforme condições que se enunciam no edital, projetos, pla-
nilhas e demais anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
03/11/2017 de 08h00 às 11h30 e de 13h00 às 17h00. Endereço:
Campus Universitario Morro do Cruzeiro - Bauxita - OURO PRETO
- MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154046-02-3-
2017. Entrega das Propostas: 22/11/2017 às 14h00. Informações Ge-
rais: Visita Técnica Facultativa

(SIDEC - 01/11/2017) 154046-15260-2017NE800151

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2017 - UASG 154046

Processo: 23109-4439/201755 . Objeto: O objeto da presente licitação
é a contratação de empresa especializada no ramo de Arquitetura e
Engenharia para a elaboração de projetos de adequações das ins-
talações prediais do Bloco de Laboratórios e da Subestação no Cam-
pus João Monlevade (ICEA), de todo o Complexo do Instituto de
Ciências Humanas e Sociais (ICHS) e de todo Complexo do Instituto
de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) no Campus Mariana, dos Blo-
cos do Restaurante Universitário (RU) e Centro de Vivência, Instituto
de Filosofia Artes e Cultura (IFAC), Oficinas, Centro de Saúde e
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB) no Campus Morro
do Cruzeiro em Ouro Preto e dos Blocos Museu da Pharmácia e

EDITAL PROGEP No- 71, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2017

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO EDITAL UFMS/PROGEP Nº 54/2017 - PRO-

FESSOR TITULAR LIVRE

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, em conformidade com

o Decreto Federal Nº 6.944/09 e no que consta do processo nº 23104.020823/2017-45, torna público o presente Edital de homologação do

resultado final do concurso Edital UFMS/PROGEP Nº 54/2017, do Concurso Público para Ingresso na Carreira do Magistério Superior da

UFMS.

FACFAN - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição
Biotecnologia (255)

CANDIDATO APROVADO CLASSIFICAÇÃO
Edgar Julian Paredes Gamero 1º

ANTONIO JOSE ANGELO MOTTI

Pró-Reitor

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE OURO PRETO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 53/2017 - UASG 154046

Processo: 0036762017-07 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da
presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de retroescavadeira compacta, conforme especificações,
condições, quantidade e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 03/11/2017 de 08h00
às 11h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Campus Universitario
Morro do Cruzeiro - Morro do Cruzeiro - OURO PRETO - MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154046-05-53-2017. En-
trega das Propostas: a partir de 03/11/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/11/2017 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso
de discordância existente entre as especificações deste objeto des-
critas no COMPRASNET CATMAT e as especificações constantes do
anexo I deste edital prevalecerão as últimas.

EDUARDO CURTISS DOS SANTOS
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 01/11/2017) 154046-15404-2017NE800151

PREGÃO Nº 63/2017 - UASG 154046

Processo: 23109004044201752 . Objeto: Pregão Eletrônico - Material
de Copa e Cozinha para a UFOP Total de Itens Licitados: 00029.
Edital: 03/11/2017 de 08h00 às 11h30 e de 13h00 às 17h00. En-
dereço: Campus Universitario Morro do Cruzeiro - OURO PRETO -

MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154046-05-63-
2017. Entrega das Propostas: a partir de 03/11/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/11/2017 às
10h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ELCIO RODRIGUES DAS DORES
Pregoeiro

(SIDEC - 01/11/2017) 154046-15263-2017NE800151

PREGÃO Nº 73/2017 - UASG 154046

Processo: 23109-4405/201761 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto
da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de serviço de garantia dos equipamentos da solução de
virtualização e suporte técnico por um período de 1(um) ano. A
garantia deverá ser compatível com as especificações técnicas e con-
dições constantes no Termo de Referência, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos Total
de Itens Licitados: 00004. Edital: 03/11/2017 de 08h00 às 11h30 e de
13h00 às 16h30. Endereço: Campus Universitario Morro do Cruzeiro
- Bauxita - OURO PRETO - MG ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/154046-05-73-2017. Entrega das Propostas: a partir
de 03/11/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 16/11/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

WALTER CARDOSO
Pregoeiro

(SIDEC - 01/11/2017) 154046-15263-2017NE800151

vanessa.teodoro
Realce
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