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CAMPUS MACHADO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2016 - UASG 158304

Nº Processo: 23345002530201662.
DISPENSA Nº 43/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TEC-
NOLOGIA DO. CPF Contratado: 01372098607. Contratado : LUIZ CARLOS VICENTE BRAZ -
Objeto: Contratação de serviços de pessoa física especializada na prestação de serviços na ministração
de treinamentos e organização de competições desportivas, na modalidade musculação. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 22/08/2016 a 30/11/2016. Valor Total: R$7.800,00. Fonte: 112000000 -
2016NE800559. Data de Assinatura: 22/08/2016.

(SICON - 24/08/2016) 158304-26412-2016NE800093

CAMPUS MUZAMBINHO

EXTRATO DE CONTRATO No- 15/2016

CONTRATANTE: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus
de Muzambinho;
CONTRATADO: Marcos Roberto So;
OBJETIVO: Servicos de Professor de Ensino Basico, Tecnico e Tecnologico Substituto;
ELEMENTO DE DESPESA: 3190.04;
RETRIBUICAO: Classe "D" 101, 40 horas;
VIGENCIA: de 21/08/2016 a 31/12/2016;
DATA E ASSINATURA: 21/08/2016; Luiz Carlos Machado Rodrigues, pela contratante e Marcos
Roberto So, contratado.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-
RIO-GRANDENSE

EDITAL Nº 133, DE 24 DE AGOSTO DE 2016

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, no uso de
suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 6.944 de 21 de agosto de 2009, considerando o
Decreto nº 7.312 de 22 de setembro de 2010, torna público que estarão abertas, no período e forma
abaixo mencionados, inscrições para CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS destinado a
selecionar candidatos para provimento de cargos de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,
sob o regime instituído pela Lei nº 8.112/90 para as cidades de Camaquã e Pelotas.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público será regido por este edital e será executado pelo Departamento de

Seleção (DES) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul).
1.2 O provimento das vagas dar-se-á no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais

com dedicação exclusiva, submetendo-se o professor, em atendimento ao interesse do ensino e do
educandário, ao horário que lhe for estabelecido, em qualquer dos turnos de funcionamento.

1.3 O ingresso nos cargos de provimento efetivo de Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, far-se-á no Nível 01
da Classe D I.

1.4 A remuneração* do professor Classe D I, Nível 01, 40 horas com Dedicação Exclusiva é
determinada conforme a tabela abaixo.

TITULAÇÃO VENCIMENTO BÁ-
SICO

RT DEDICAÇÃO EXCLUSI-
VA

GRADUAÇÃO 4.234,77 - 4.234,77
A P E R F E I Ç O A M E N TO 4.234,77 372,39 4.607,16
ESPECIALIZAÇÃO 4.234,77 650,76 4.885,53
MESTRADO 4.234,77 2.038,24 6.273,01
D O U TO R A D O 4.234,77 4.879,90 9 . 11 4 , 6 7

*Acrescida de Auxílio-Alimentação e Auxílio-Transporte (quando necessário).
2 DAS VAGAS
2.1 As vagas de que trata este Edital serão distribuídas exclusivamente por cidade, conforme

discriminado nas tabelas do item 3.
2.2 O candidato concorrerá exclusivamente a vagas oferecidas para a cidade na qual realizará a

prova, sendo que não haverá o aproveitamento de candidatos aprovados em outros certames/cidades onde
o Instituto esteja presente.

2.3 Do total das vagas ofertadas neste concurso para o cargo de Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, nos termos da Lei 8.112/90 e do Decreto 3.298/99, 20%, ou seja, 01 vaga será
reservada a candidato portador de necessidades especiais - PNE, independente de área/cidade/certame,
sendo a classificação final feita de acordo com o item 10 deste edital.

2.4 Considerando a Lei 12.990/14, a reserva de vaga(s) para ingresso imediato ocorrerá somente
para a área de Biologia nos termos do item 5 deste Edital.

2.4.1 Considerando a previsão de reserva de vagas para PNE e para cotista racial neste Edital,
o candidato que desejar concorrer pela reserva de vagas deverá optar por apenas uma delas.

2.4.2 Caso o candidato opte pelas duas reservas previstas neste Edital, não será considerada
nenhuma delas e o candidato concorrerá apenas pela ampla concorrência.

3. TABELA DE VAGAS PARA O CONCURSO:

CIDADE DE PELOTAS
ÁREA EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA TITULAÇÃO EXIGIDA VA G A S

01 Letras - Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Por-
tuguesa e respectivas Literaturas.

01

02 Biologia - Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas;
- Licenciatura em História Natural: Habilitação Biologia;
- Licenciatura Plena em Biologia;
- Bacharelado em Biologia com Formação Pedagógica.

01

03 Controle e Processos In-
dustriais

- Curso Superior em Engenharia Elétrica;
- Curso Superior em Engenharia Eletrônica;
- Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomu-
nicações;
- Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial;
- Curso Técnico em Eletrônica com Esquema II ou Licen-
ciatura.

01

CIDADE DE CAMAQUÃ
ÁREA VA G A S

04 Biologia - Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas;
- Licenciatura em História Natural: Habilitação Biologia;
- Licenciatura Plena em Biologia;
- Bacharelado em Biologia com Formação Pedagógica.
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4 DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
4.1 Em atenção aos princípios legais e considerando as disposições da
Lei nº. 8.112/90 e do Decreto nº. 3.298/99, neste concurso, a reserva
de vagas será de 20% (vinte por cento) do total de vagas oferecidas,
ou seja, 01 vaga será reservada a candidato portador de necessidades
especiais, independente de área/cidade/certame, sendo a classificação
final feita de acordo com o item 10 deste edital.
4.2 O concurso se divide em 03 fases (conforme item 8), sendo a
classificação dos candidatos PNE para a 2ª fase, de acordo com o
item 8.3 deste edital.
4.3 Ao final das 3 fases do concurso, será publicada listagem única
classificatória dos candidatos PNE aprovados, classificados por pon-
tuação final obtida; bem como por área/cidade.
4.3.1 Ao primeiro classificado, independentemente de área/cidade,
será reservada a vaga ofertada neste edital, sendo convocado a ocupar
a vaga para qual se inscreveu.
4.4 Com exceção do caso em que o candidato PNE for convocado a
ocupar a vaga inicial - itens 2.3 e 10.3 - as demais vagas serão
preenchidas pelo candidato mais bem classificado na ampla con-
corrência por área.
4.5 A inclusão do nome em listagens de classificação, ampla con-
corrência ou especial, não implica em direito à nomeação, para qual-
quer candidato.
4.6 Considera-se pessoa portadora de necessidades especiais/deficiên-
cia aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no artigo 4º
do Decreto nº. 3.298/99.
4.6.1 O candidato que não declarar sua condição de portador de
necessidades especiais/deficiente no ato da inscrição perderá o direito
de concorrer à (s) vaga (s) reservada(s) aos candidatos portadores de
necessidades especiais, bem como ao tratamento diferenciado no dia
do concurso.
4.6.2 O candidato que desejar concorrer como PNE deverá enviar
laudo médico que ateste o tipo de deficiência em que se enquadra,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID), bem como cópia do comprovante de
pagamento de inscrição, através dos Correios, via SEDEX, dentro do
período de inscrições, com o seguinte endereçamento:

Ao
Chefe do Departamento de Seleção
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-gran-
dense
Rua Gonçalves Chaves, nº 3218 - Centro - Pelotas/RS - CEP 96015-
560
4.7 A pessoa portadora de necessidades especiais, resguardadas as
condições especiais previstas no Decreto nº. 3.298/99, participará dos
certames em igualdade de condições com os demais candidatos no
que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota
mínima exigida para todos os demais candidatos.
4.8 O candidato que se declarar portador de necessidades especiais, se
classificado no concurso, figurará em lista especial, bem como na
lista da ampla concorrência dos candidatos ao cargo/área de co-
nhecimento/disciplina de sua opção.
4.9 Caso convocado, o candidato deverá submeter-se à perícia médica
promovida por Junta Médica do Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia Sul-rio-grandense, que terá decisão terminativa sobre
a sua qualificação como portador de necessidades especiais, ou não, e
seu respectivo grau, com a finalidade de verificar se a deficiência da
qual é portador realmente o habilita a concorrer às vagas reservadas
para candidatos em tais condições.
4.9.1 O não comparecimento à convocação supramencionada acar-
retará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais
condições.
4.9.2 O candidato deverá comparecer à Junta Médica do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense munido
de laudo médico que ateste o tipo de deficiência em que se enquadra,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID). A não observância do disposto nos
subitens anteriores acarretará a perda do direito às vagas reservadas
aos candidatos em tais condições.
4.10 A vaga reservada no item 4 que não for provida por falta de
candidatos PNE, por reprovação no certame ou na perícia médica,
será preenchida pelos demais candidatos, observada a ordem de clas-
sificação da ampla concorrência por área.

5 DA RESERVA DE VAGAS PREVISTA PELA LEI 12.990/14
5.1 A reserva de vagas consta expressamente neste edital, nos termos
do § 3º do Art. 1º da Lei 12.990/14: "A reserva de vagas a candidatos
negros constará expressamente dos editais dos concursos públicos,
que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva
para cada cargo ou emprego público oferecido" tendo sido espe-
cificado o total de vaga(s) nos termos do item 5.3.
5.1.1 Conforme a lei supracitada e Termo de Ajustamento de Conduta
firmado junto a Defensoria Pública da União, a reserva de vagas para
ingresso imediato será aplicada sempre que o número de vagas para
cada cargo/área for igual ou superior a 03 (três).
5.2 O certame se divide em 03 fases (conforme item 8), sendo a
classificação dos candidatos para a 2ª fase, de acordo com o item 8.3
deste edital.
5.3 Considerando as disposições legais, a reserva de vaga(s) para
ingresso imediato ocorrerá somente para a área de Biologia, sendo
reservada uma (01) vaga.
5.3.1 Ao candidato mais bem classificado para Biologia, indepen-
dentemente de área/cidade, será reservada a vaga ofertada neste edi-
tal, sendo convocado a ocupar a vaga para a qual se inscreveu.
5.3.2 Com exceção do(s) caso(s) em que o candidato cotista for
convocado a ocupar a vaga inicial, as demais vagas serão preenchidas
pelo candidato mais bem classificado na ampla concorrência por
área.
5.4 Em atenção aos princípios legais e considerando as disposições da
Lei 12.990/14, a reserva de vagas a candidatos negros será de 20%
(vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso público para
provimento de cargo de professor da área de Biologia.
5.4.1 Ao final do processo, será publicada listagem classificatória dos
candidatos cotistas.
5.5 Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas
reservadas a candidatos negros, esse será aumentado para o primeiro
número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5
(cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente
inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).

Clecio
Realce

Clecio
Riscado
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5.6 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aque-
les que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no
concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que
desejarem concorrer às vagas das áreas 02 e 04.
5.6.1 O candidato que desejar concorrer pela reserva de vagas pre-
vista no item 5 deverá enviar o formulário constante no Anexo 7,
devidamente preenchido, com cópia do comprovante de pagamento
de inscrição, através dos Correios, via SEDEX, até dia 08/09/2016,
com o seguinte endereçamento:
Ao
Chefe do Departamento de Seleção
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-gran-
dense
Rua Gonçalves Chaves, nº 3218 - Centro - Pelotas/RS - CEP 96015-
560.
5.7 O candidato inscrito para esta reserva de vagas deverá comparecer
em entrevista presencial de confirmação de autodeclaração como ne-
gro (preto ou pardo), com a finalidade de atestar o enquadramento
conforme previsto na Lei 12.990/2014 e Orientação Normativa nº 3
de 1º de agosto de 2016 da Secretaria de Gestão de Pessoas e Re-
lações do Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planeja-
mento, Desenvolvimento e Gestão.
5.7.1 A entrevista de que trata este item ocorrerá no período de
26/09/2016 a 28/09/2016, sendo divulgados os horários e locais no
endereço eletrônico http://concursos.ifsul.edu.br.
5.7.2 O não comparecimento ou o parecer desfavorável da comissão
quanto à declaração do candidato como negro (preto ou pardo) acar-
retará a perda do direito de concorrer às vagas reservadas aos can-
didatos negros, passando o candidato a concorrer única e exclu-
sivamente pela ampla concorrência.
5.8 Será designada pelo Reitor uma comissão responsável pela emis-
são de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do
candidato como negro.
5.9 A avaliação da comissão quanto à condição do candidato como
preto ou pardo considerará o seguinte:
a) A informação prestada no ato da inscrição quanto à condição de
pessoa preta ou parda (formulário de autodeclaração - item 5.6);
b) A autodeclaração assinada pelo candidato no momento da en-
trevista presencial, ratificando sua condição de pessoa preta ou parda
indicada no ato da inscrição;
c) O fenótipo apresentado pelo candidato e foto do candidato obtida
pelo IFSul no momento da entrevista.
5.10 O candidato terá parecer desfavorável quando:
a) Estiver em desacordo com os requisitos do item 5.9;
b) Negar-se a fornecer algum dos itens indicados no item 5.9 no
momento solicitado;
c) Houver unanimidade entre os integrantes da comissão quanto ao
não atendimento do quesito de cor ou raça por parte do candidato.
5.11 Quanto ao parecer desfavorável, caberá recurso do candidato, no
dia subsequente à publicação da lista de resultado, que deverá ser
protocolado, pessoalmente, no câmpus em que foi realizada sua en-
trevista.

5.12 Em atenção ao disposto no Art. 2º, Parágrafo único, da Lei
12.990/14, na hipótese de constatação de declaração falsa, o can-
didato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará
sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público,
após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções ca-
bíveis.
5.13 O candidato que se declarar cotista, se classificado no concurso,
figurará em lista especial dos candidatos, bem como na lista da ampla
concorrência dos candidatos a área/cidade de sua opção.
5.14 O candidato cotista aprovado dentro do número de vagas ofe-
recido para ampla concorrência não será computado para efeito do
preenchimento da(s) vaga(s) reservada(s).
5.15 Em caso de desistência de candidato cotista aprovado em vaga
reservada e devidamente homologado, a vaga será revertida para
ampla concorrência e será preenchida pelo próximo candidato ho-
mologado, obedecida a ordem de classificação para a área/.
5.16 A inclusão do nome em listagens de classificação, ampla con-
corrência ou especial, não implica em direito à nomeação, para qual-
quer candidato.
5.17 Não havendo aprovação de candidato inscrito na modalidade das
cotas para o preenchimento de vaga para o cargo previsto em reserva
especial, essa será preenchida por candidato da ampla concorrência,
por área/, observada a ordem de classificação.
6 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CAR-
GO PÚBLICO
6.1 Para investidura no cargo público, o candidato habilitado em
Concurso Público deverá atender, na data da posse, aos seguintes
requisitos:
a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado;
b) No caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto
de igualdade entre brasileiros e portugueses, na forma do disposto no
art. 13 do Decreto nº 70.436 de 18 de abril de 1972;
c) Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
d) Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais, para os
candidatos de ambos os sexos, e com as obrigações militares, para os
candidatos do sexo masculino;
e) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
f) Possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo;
g) Estar apto física e mentalmente (atestado fornecido pela junta
médica do próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia Sul-rio-grandense, que se resguarda o direito de solicitar
exames médicos, clínicos e/ou laboratoriais, se considerá-los neces-
sários para avaliar a aptidão mencionada).
6.2 Anular-se-ão, sumariamente, a inscrição e todos os atos dela
decorrentes, se o candidato não comprovar que, ATÉ A DATA DA
POSSE, satisfaz a todos os requisitos fixados, não se considerando
qualquer situação adquirida após tal data.
7. DAS INSCRIÇÕES
7.1 Período: das 08h do dia 26/08/2016 às 23h59min do dia
22/09/2016.
7.2 Forma: Exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico
http://concursos.ifsul.edu.br/
Mais informações: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia Sul-rio-grandense / Departamento de Seleção - Rua Gon-
çalves Chaves, nº 3218 - Centro - Pelotas/RS - CEP 96015-560.

7.3 Aos candidatos que não disponham de acesso à Internet, serão
disponibilizados computadores para a inscrição no Concurso Público
no prédio dos Câmpus localizados nas cidades onde serão realizadas
as provas.
7.4 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orien-
tar-se no sentido de efetuar o recolhimento do valor da inscrição
somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições
exigidos neste Edital e nos respectivos Anexos.
7.5 Para consolidar sua inscrição, o candidato deverá:
a) Preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO existente no en-
dereço eletrônico acima mencionado;
b) Imprimir a respectiva GRU - Guia de Recolhimento da União -
para pagamento da taxa de inscrição;
c) Fazer o recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00,
até dia 23/09/2016, somente nas agências do Banco do Brasil, di-
retamente no caixa, até o horário de fechamento dessas agências.
7.5.1 A TAXA, UMA VEZ PAGA, NÃO SERÁ RESTITUÍDA.
OBSERVAÇÃO: A responsabilidade de preenchimento da GRU, no
momento do pagamento, é do candidato, que deve guardar cuidado ao
preencher as lacunas sob pena de ter tanto seu pagamento quanto sua
inscrição indeferidos.
7.6 A inscrição só será confirmada após a informação, pelo banco, do
pagamento da taxa de inscrição.
7.6.1 Após 03 (três) dias úteis, a contar do pagamento da taxa, o
candidato deverá acessar novamente o endereço eletrônico mencio-
nado no subitem 7.2 para verificar a confirmação de sua inscrição.
7.6.2 O candidato que não tiver sua inscrição confirmada até o dia
28/09/2016 deverá entrar em contato com o Departamento de Se-
leção, por intermédio dos telefones (53) 3026-6224 / (53) 3026-6225,
até o dia 30/09/2016, disponibilizando o comprovante de pagamento
para análise.
7.7 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição,
salvo o disposto no Anexo 5 deste Edital.
7.8 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-
grandense não se responsabiliza por inscrições não recebidas por
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fa-
tores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
7.9 Aos candidatos, será disponibilizado o Edital com seus respec-
tivos Anexos, no já mencionado endereço eletrônico do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense.
7.9.1 Os candidatos não poderão alegar desconhecimento acerca do
teor dos Editais e dos seus respectivos anexos.
7.10 O preenchimento do formulário eletrônico de inscrição e as
informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candi-
dato.
7.10.1 Após a confirmação da inscrição, caracterizar-se-ão como acei-
tas as normas e os procedimentos publicados na internet, por meio de
editais/anexos ou notas públicas, não cabendo, ao candidato, alegar
desconhecimento dessas informações.

8. DA ESTRUTURAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
8.1 O Concurso Público se divide em três fases, conforme mostra a tabela a seguir:

Fases Provas Número de Questões Valor de cada ques-
tão

Pontuação Mínima Pontuação Máxima Natureza

1ª Fase Prova Teórica
Prova Escrita Objetiva - Co-
nhecimento Específico

40 questões 2,5 60 pontos

(24 acertos)

100 pontos Eliminatória/classi-
ficatória

2ª Fase - Prova Prática Prova de Desempenho didáti-
co-pedagógico

- - 60 pontos 100 pontos 50 pontos - conteúdo específico Eliminatória/classi-
ficatória

50 pontos - procedimentos didático-pe-
dagógicos

3ª Fase- Avaliação de títu-
los

Prova de Títulos - - - 100 pontos Classificatória

8.2 Da Prova Escrita Objetiva
8.2.1 A Prova Escrita Objetiva, constituída por 40 questões de múl-
tipla escolha, com quatro alternativas, tendo cada questão somente
uma alternativa correta, de caráter obrigatório, eliminatório e clas-
sificatório a todos os candidatos inscritos no Concurso Público, estará
de acordo com conteúdo programático e bibliografia constantes no
Anexo 1 deste Edital, e será elaborada por banca de elaboradores
designada pelo Reitor do IFSul para este fim.
8.2.2 A prova escrita objetiva será aplicada na data provável de
23/10/2016.

8.2.3 A prova terá a duração improrrogável de 04 (quatro) horas, com
início às 9h. Os portões fecharão às 8h50min.
8.2.4 A banca elaboradora poderá, durante a primeira hora de prova,
realizar erratas e/ou retificações na prova.
8.2.5 O candidato realizará a prova na cidade para a qual se ins-
creveu, nos locais divulgados a partir do dia 17/10/2016 no endereço
eletrônico http://concursos.ifsul.edu.br/.
8.2.6 O candidato deverá comparecer ao local da prova com 30
(trinta) minutos de antecedência, munido de lápis, borracha e caneta
esferográfica transparente com tinta azul ou preta de ponta grossa,

documento oficial de identidade com foto e boleto de pagamento com
autenticação mecânica ou comprovante de pagamento. O candidato
deverá encaminhar-se à respectiva sala onde será realizada a prova,
não lhe sendo concedido ingresso após o horário estabelecido.
8.2.7 Serão considerados documentos de identidade: carteiras ex-
pedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bom-
beiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (ordens e conselhos); passaporte brasileiro; cer-
tificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão pú-
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blico que, por lei federal, valham como identidade; carteira de tra-
balho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto,
obedecido o período de validade).
8.2.8 Não serão aceitos documentos de identidade em que conste o
termo "NÃO ALFABETIZADO", bem como documentos em con-
dições precárias de conservação.
8.2.9 O candidato só poderá se retirar do recinto da prova após
decorrida 01 (uma) hora do início da mesma.
8.2.10 O candidato apenas poderá levar seu caderno de prova após
transcorridas 3 (três) horas de prova.
8.2.11 Durante a prova, não será permitido o uso de livros, revistas,
folhetos, anotações, calculadoras ou de qualquer outro meio, salvo
quando a permissão para seu uso estiver explicitada no Anexo 1 deste
Edital.
8.2.11.1 Deverão estar desligados e com a bateria retirada, os equi-
pamentos eletrônicos ou de comunicação (bip, telefone celular, re-
lógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, máquina cal-
culadora, notebook, palmtop, smartphone, receptor, gravador ou ou-
tros equipamentos similares), sob pena de exclusão do concurso.
8.2.12 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a
realização da prova deverá levar um acompanhante, o qual ficará em
sala reservada e será responsável pela guarda da criança.
8.2.12 1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no
tempo de duração da prova.
8.2.12.2 A candidata que não levar acompanhante não realizará a
prova.
8.2.13 O Cartão de Resposta é único e insubstituível, constando nele
a identificação do candidato.
8.2.13.1 Para efetuar a marcação das respostas no Cartão de Resposta,
o candidato deverá preencher os alvéolos por completo, com caneta
esferográfica transparente com tinta azul ou preta de ponta grossa.
8.2.13.2 Será ANULADA, não gerando pontuação para o candidato, a
questão da prova que contenha mais de uma resposta assinalada,
emenda e/ou rasura, bem como aquela que não for transcrita do
Caderno de Prova para o Cartão de Resposta.
8.2.14 O gabarito da Prova Escrita Objetiva será divulgado até 24h
após o término da prova, no endereço eletrônico http://concursos.if-
sul.edu.br/.
8.2.14.1 Recursos quanto ao gabarito da Prova Escrita Objetiva po-
dem ser interpostos até às 18h, do segundo dia útil subsequente à
divulgação do mesmo, e deverão ser protocolados no Câmpus lo-
calizado na cidade onde o candidato realizou a prova ou através dos
Correios, via SEDEX, com data de envio dentro do período de re-
cursos, obedecendo o disposto no item 9 e seus subitens.
8.2.14.2 Não será concedida revisão e/ou vista de prova e/ou de
Cartões de Resposta dos candidatos.
8.2.143 O gabarito poderá ser retificado após recursos.
8.3 Da Prova de Desempenho didático-pedagógico
8.3.1 Somente prestarão a Prova de Desempenho didático-pedagógico
os candidatos que obtiverem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de
aproveitamento na Prova Escrita (24 acertos), sendo que prestarão a
prova apenas os 10 candidatos mais bem classificados por área, in-
cluídos os candidatos de que tratam os subitens abaixo.
8.3.1.1 Fica garantido 20% para candidatos da Listagem Especial -
PNE, neste caso, prestarão prova, por área, os 02 candidatos mais
bem classificados da Listagem Especial - PNE.
8.3.1.2 Fica garantido 20% para candidatos da Listagem de Cotas
Raciais conforme item 5.3 (áreas 2 e 4), neste caso, prestarão prova,
por área, os 02 candidatos mais bem classificados da Listagem de
Cotas Raciais.
8.3.1.3 Não havendo candidatos aprovados dentro da reserva de vagas
para PNE ou para cotas raciais na área, serão chamados os próximos
classificados da ampla concorrência.
8.3.1.4 Em caso de igualdade no total de pontos na classificação da
Prova Escrita, realizará a Prova de Desempenho didático-pedagógico
o candidato que possuir idade superior.
8.3.2 A Prova de Desempenho didático-pedagógico, obrigatória a
todos os candidatos classificados na primeira fase do Concurso (nos
termos do item 8.3.1), terá caráter eliminatório e classificatório, e será
realizada conforme dispõe o Anexo 2 deste Edital.
8.3.3 A Prova de Desempenho didático-pedagógico será realizada de
acordo com escala, em ordem alfabética, entre os 10 (dez) primeiros
candidatos classificados na Prova Escrita Objetiva, conforme subitem
8.3.1.
8.3.4 A Prova de Desempenho didático-pedagógico será realizada
após o julgamento de eventuais recursos interpostos pelos candidatos
em relação à Prova Escrita Objetiva.
8.3.5 O tema da Prova de Desempenho didático-pedagógico será
sorteado 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da prova, e será
extraído do programa constante no Anexo 1 deste Edital, devendo o

candidato apresentar-se com, no mínimo, 10 (dez) minutos de an-
tecedência ao local do sorteio.
8.3.5.1 O sorteio do tema poderá ser realizado por procurador, me-
diante procuração registrada em cartório.
8.3.6 O candidato deverá verificar a data e local de realização do
sorteio do tema e da Prova de Desempenho didático-pedagógico no
endereço eletrônico http://concursos.ifsul.edu.br/.
8.3.7 Os critérios de avaliação da Prova de Desempenho didático-
pedagógico constarão no Anexo 2 deste Edital.
8.4 Da Prova de Títulos
8.4.1 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados na
Prova de Desempenho didático-pedagógico.
8.4.2 A Prova de Títulos será pontuada conforme tabelas constantes
no Anexo 3 deste Edital.
8.4.3 Os títulos deverão ser entregues quando do sorteio do tema para
a Prova de Desempenho didático-pedagógica.
8.4.3.1 O candidato deverá preencher, em duas vias (uma servirá
como recibo ao candidato), o FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE
TÍTULOS, constante no Anexo 4 deste Edital, e anexar a uma das
vias 01 (uma) fotocópia de cada documento relacionado, de uma das
seguintes maneiras:
a) Fotocópia simples acompanhada do original, para conferência pelo
responsável pelo recebimento dos títulos;
b) Fotocópia autenticada em cartório.
8.4.3.2 O preenchimento do FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE
TÍTULOS deverá ser feito previamente pelo candidato antes do ho-
rário especificado para a entrega dos títulos.
8.4.3.3 Os comprovantes dos documentos relacionados pelo candidato
deverão ser numerados na mesma sequência em que constarem no
FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE TÍTULOS.
8.4.3.4 Os títulos poderão ser entregues mediante procuração re-
gistrada em cartório.
8.4.3.5 Cursos realizados no exterior só serão considerados com re-
conhecimento do MEC e deverão vir acompanhados de tradução
oficial. Essa exigência se aplica, também, aos títulos utilizados para
suprir a habilitação exigida, os quais, se realizados no exterior, devem
ter sido revalidados no Brasil.
8.4.4 Não será considerado, nesta prova, o título que servir para
suprir a habilitação exigida.
8.4.5 Na contagem dos pontos dos títulos das tabelas constantes no
Anexo 3 deste Edital, o procedimento será o seguinte:
a) Para os títulos constantes nos incisos I a VI, a contagem dos pontos
NÃO SERÁ cumulativa, prevalecendo apenas o título de maior pon-
tuação;
b) Para os títulos constantes nos incisos VIII a XI, a contagem dos
pontos será cumulativa e somente serão consideradas as atividades
realizadas nos últimos cinco anos retroativos à data de publicação do
presente Edital no Diário Oficial da União;
c) Quanto aos incisos XII e XIII, serão considerados, apenas, os
meses completos, desprezadas as frações, e não será considerado
tempo de serviço concomitante.
8.4.6 Os títulos serão avaliados por banca designada pelo Reitor para
este fim.
8.4.7 O material entregue para a prova de títulos deverá ser retirado
pelo candidato até 90 (noventa) dias após a homologação do Con-
curso ser publicada no Diário Oficial da União. Após esse período, o
referido material será descartado.
8.5 Necessidade de atendimento diferenciado
8.5.1 O candidato que necessitar de condições especiais para a rea-
lização de uma das fases do Concurso deverá enviar laudo médico
atualizado atestando o tipo de necessidade especial, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença - CID, através dos Correios, via Sedex, ao endereço que
segue, até a data limite de 22/09/2016.
Ao
Chefe do Departamento de Seleção
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-gran-
dense
Rua Gonçalves Chaves, nº 3218 - Centro - Pelotas/RS - CEP 96015-
560.
8.5.2 O atendimento diferenciado, acima mencionado, será concedido
obedecendo aos critérios de viabilidade e de razoabilidade e será dado
a conhecer ao candidato quando da informação, via Internet, do local
onde este prestará as provas.
8.5.3 O candidato com necessidades especiais que solicitar tempo
adicional para realizar a prova deverá apresentar atestado médico com
a declaração de que a deficiência da qual é portador requer concessão
de tempo extra. O tempo de ampliação, em nenhuma hipótese, será
superior a uma hora.

8.5.4 Solicitação de atendimento devido a situações emergenciais de
saúde deverá ser feita, pelo candidato, à Coordenação do Processo
Seletivo do Câmpus para o qual se inscreveu, com antecedência
mínima de 48h.
8.5.5 A solicitação, acompanhada de atestado médico, será apreciada
por médico do Instituto Federal Sul-rio-grandense, que poderá deferi-
la ou não.
8.5.6 Caso não sejam respeitados os prazos estabelecidos nos itens
anteriores, o Instituto Federal Sul-rio-grandense não se responsabi-
lizará por propiciar condições especiais para realização das provas.
8.5.7 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-
grandense não se responsabiliza por documentos não recebidos.
9. DOS RECURSOS
9.1 Para cada fase do Concurso - Prova Teórica, Prova Prática e
Prova de Títulos - facultar-se-á ao candidato o prazo de 02 (dois) dias
úteis, a contar da divulgação dos resultados, para apresentar recurso,
que deverá ser protocolado no Câmpus em que o candidato realizou
a prova ou através dos Correios, via SEDEX, com data de postagem
dentro do período de recursos, com o seguinte endereçamento:
Ao
Chefe do Departamento de Seleção
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-gran-
dense
Rua Gonçalves Chaves, nº 3218 - Centro - Pelotas/RS - CEP 96015-
560.
9.1.1 Recursos quanto ao gabarito da Prova Escrita Objetiva obe-
decem ao prazo estabelecido no item 8.2.14.1 deste Edital.
9.2 Não será aceito recurso fora do estabelecido no item 8.2.14.1,
nem via fac-simile (fax) ou correio eletrônico.
9.3 Os recursos deverão ser entregues conforme instruções constantes
no Anexo 6 deste Edital.
9.3.1 A capa para processo de recurso e os formulários de que tratam
o Anexo 6 serão disponibilizados exclusivamente no site http://con-
cursos.ifsul.edu.br/
9.4 Os recursos serão analisados por Comissão especificamente de-
signada para esse fim pelo Reitor do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense.
9.5 Cada fase do Concurso somente terá continuidade após julgados
os recursos e publicados seus resultados.
9.6 Com relação à Prova Escrita Objetiva, a pontuação relativa à(s)
questão(ões) eventualmente anulada(s) por ato administrativo será
atribuída a todos os candidatos presentes à prova, independentemente
de formulação de recurso.
10. DA CLASSIFICAÇÃO
10.1 A classificação final do concurso dar-se-á em listas separadas
por área/cidade, conforme número de vagas ofertadas por cargo/área:
listagem da ampla concorrência, contendo todos os candidatos; lis-
tagem especial, contendo apenas portadores de necessidades espe-
ciais; e listagem especial, contendo apenas cotistas raciais. Ainda,
uma listagem única com todos os candidatos portadores de neces-
sidades especiais, independente de certame/área/cidade para qual con-
correu.
10.2 Na área em que exista previsão inicial de mais de uma vaga, o
classificado com a nota mais alta optará para qual câmpus quer sua
lotação, e subsequentemente, os demais classificados manifestarão
opção conforme ordem de classificação.
10.3 Em decorrência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado
junto ao Ministério Público Federal, e em consonância com a por-
centagem prevista nos itens 2.3 e 4.1, o candidato PNE que obtiver
melhor nota, independente do certame, área e cidade, será convocado
para ocupar a vaga disponibilizada neste edital.
10.3.1 Caso venham a surgir mais vagas para o mesmo cargo e área,
durante o período de validade do Concurso Público, nos casos em que
a 1ª vaga tenha sido destinada à candidato portador de necessidades
especiais, a segunda vaga será preenchida, obrigatoriamente, pelo
primeiro classificado ampla concorrência.
10.3.2 Caso não existam candidatos PNE aprovados, no concurso, a
vaga será ocupada conforme item 4.10.
10.3.3 A inclusão do nome em listagens de classificação, ampla
concorrência ou especial, não implica em direito à nomeação, para
qualquer candidato.
10.4 Com exceção do caso em que o candidato cotista racial for
convocado a ocupar a vaga inicial - itens 2.4 e 5.3 - as demais vagas
serão preenchidas pelo candidato mais bem classificado na ampla
concorrência por área.
10.5 Caso exista candidato PNE e candidato cotista racial, ambos
classificados para ingresso imediato na mesma área, em decorrência
da reserva de vagas, prevalecerá o acesso do candidato PNE, com
exceção da área 02 na qual existe a possibilidade de ingresso de
candidatos pelas duas reservas de vagas.
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10.6 A classificação final será efetuada conforme pontuação final dos
candidatos, sendo os candidatos colocados em ordem decrescente de
pontos.
10.6.1 A inclusão do nome do candidato PNE e do candidato cotista
na listagem de classificação final, obedecerá, o percentual previsto
neste edital.
10.7 A classificação final será efetuada conforme pontuação final dos
candidatos ao término das três fases do Concurso, sendo os can-
didatos colocados em ordem decrescente de pontos, considerando que
a inclusão de seu nome na lista, será de acordo com os limites
estabelecidos pelo Anexo II do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de
2009, e ainda em conformidade com o artigo 16 do referido Decreto,
abaixo transcrito:
Art. 16. O órgão ou entidade responsável pela realização do concurso
público homologará e publicará no Diário Oficial da União a relação
dos candidatos aprovados no certame, classificados de acordo com
Anexo II deste Decreto, por ordem de classificação.
§ 1o Os candidatos não classificados no número máximo de apro-
vados de que trata o Anexo II, ainda que tenham atingido nota
mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público.
§ 2o No caso de realização de concurso público em mais de uma
etapa, o critério de reprovação do § 1o será aplicado considerando-se
a classificação na primeira etapa.
§ 3o Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de
aprovados serão considerados reprovados nos termos deste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo deverá constar do edital de concurso
público.
10.8 O candidato que não obtiver aprovação na Prova Escrita Ob-
jetiva ou na Prova Prática, conforme item 8.1 deste Edital estará
eliminado do Concurso, não constando, portanto, na classificação
final de que trata o item anterior.
10.9 Em caso de igualdade no total de pontos ao final das três fases
do Concurso, dar-se-á preferência, para efeito de classificação final,
sucessivamente, ao candidato que:
a) Obtiver maior nota na Prova Prática;
b) Obtiver maior nota na Prova Escrita Objetiva;
c) Possuir idade superior.
10.10 Os resultados serão divulgados na página do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense na Internet, no
endereço http://concursos.ifsul.edu.br/
10.10.1 Não serão divulgados resultados por telefone, via fac-símile
(fax) ou correio eletrônico.

11. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
11.1 Concurso Público será válido por 02 (dois) anos, a contar da data
de homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado,
uma única vez, por igual período.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Será excluído do Concurso o candidato que:
a) Declarar, no Formulário de Inscrição ou em qualquer documento,
informação falsa ou inexata;
b) Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer dos exa-
minadores, executores, seus auxiliares ou autoridades presentes, du-
rante a realização das provas;
c) For surpreendido, durante a realização das provas, em comuni-
cação, de qualquer forma, com outro candidato, ou utilizando-se de
materiais não permitidos, nos termos do subitem 8.2.11;
d) Estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de
comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipa-
mentos similares), bem como protetores auriculares, durante a rea-
lização da Prova Escrita Objetiva.
12.2 O candidato deve manter atualizado seu endereço junto ao De-
partamento de Seleção do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Sul-rio-grandense. Para possível alteração de endereço
constante no Formulário de Inscrição, o candidato deverá dirigir-se ao
Chefe do Departamento de Seleção, através de requerimento que
deverá ser entregue no próprio Departamento ou ser enviado pelo
correio, ao seguinte endereço: Rua Gonçalves Chaves, nº 3218 -
Centro - Pelotas/RS - CEP 96015-560.
12.3 Observadas as necessidades operacionais do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, o candidato ha-
bilitado e classificado, nas formas definidas neste Edital e nos Ane-
xos, será convocado para nomeação, por telefone, por email ou por
escrito, neste caso, sendo o expediente encaminhado unicamente para
o endereço constante no Formulário de Inscrição. O convocado ficará
obrigado a declarar aceitação ou desistência do cargo para o qual foi
concursado, podendo desistir definitivamente ou temporariamente do
mesmo.
12.3.1 No caso de desistência temporária, o candidato renuncia a sua
atual classificação e passa a posicionar-se em último lugar na lista de
aprovados, aguardando nova convocação, que poderá ou não se efe-
tivar no período de validade deste Concurso Público.
12.4 O não pronunciamento do candidato, dentro do prazo deter-
minado na convocação para nomeação, de que trata o item 12.3,
permitirá à Administração excluí-lo do processo e convocar o can-
didato seguinte.

12.5 Não será fornecido ao candidato qualquer documento compro-
batório de classificação, valendo, para esse fim, a homologação pu-
blicada no Diário Oficial da União.
12.6 A inscrição no Concurso Público implicará, desde logo, co-
nhecimento e tácita aceitação, pelo candidato, das condições esta-
belecidas no inteiro teor deste Edital e seus Anexos, expedientes dos
quais não poderá alegar desconhecimento.
12.7 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar toda e
qualquer publicação referente ao Concurso, que será feita exclusi-
vamente no endereço eletrônico http://concursos.ifsul.edu.br/.
12.8 O prazo para impugnação do presente edital é de 05 (cinco) dias
a contar da publicação no Diário Oficial da União, incluído o dia da
publicação. A íntegra do Edital com os Anexos encontra-se dis-
ponível no endereço eletrônico www.ifsul.edu.br/concursos.
12.9 A aprovação no Concurso não assegura ao candidato direito à
nomeação, mas apenas expectativa de ser nomeado, segundo rigorosa
ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada
à observância das disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao in-
teresse e/ou conveniência da Administração.
12.10 A remoção, solicitada pelo servidor durante seu período de
aquisição da estabilidade no serviço público (3 anos), não será aca-
tada pela instituição, a não ser que se enquadre nos casos previstos
em lei.
12.11 Os casos omissos serão resolvidos pelo Chefe do Departamento
de Seleção, ouvido, se necessário, o Reitor do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense.

MARCELO BENDER MACHADO

EDITAL Nº 134, DE 24 DE AGOSTO DE 2016

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia Sul-rio-grandense, no uso de suas atribuições legais e nos
termos Decreto Presidencial nº 6.944 de 21 de agosto de 2009, con-
siderando o Decreto nº 7.311 de 22 de setembro de 2010, torna
público que estarão abertas, no período e na forma abaixo men-
cionados, inscrições para o CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
destinado a selecionar candidatos para provimento de cargos de Téc-
nico-administrativos, sob o regime instituído pela Lei nº 8.112/90,
para as regiões abaixo descritas.

1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1O Concurso Público será regido por este edital e será

executado pelo Departamento de Seleção (DES) do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul).

1.2O Concurso Público será regido por este edital e será
executado pelo Departamento de Seleção (DES) do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul).

1.3O ingresso no cargo de provimento efetivo de Técnico-administrativo far-se-á no Nível de classificação determinado conforme tabela abaixo:

CARGO NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO NO PCCTAE ESCOLARIDADE E REQUISITOS REMUNERAÇÃO INICIAL*
Técnico em Assuntos Educacionais E Curso Superior em Pedagogia ou Licenciaturas R$ 3.868,21

Bibliotecário-Documentalista E Curso superior em Biblioteconomia R$ 3.868,21
Assistente em Administração D Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo R$ 2.294,81
Técnico em Eletromecânica D Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico e Registro

no Conselho competente
R$ 2.294,81

Técnico em Eletrônica D Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico e Registro
no Conselho competente

R$ 2.294,81

Técnico em Tecnologia da Informação D Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso
Técnico na área em que concorre

R$ 2.294,81

Auxiliar de Biblioteca C Ensino Fundamental Completo R$1.834,69
Auxiliar em Assuntos Educacionais C Ensino Médio Completo R$1.834,69

*Acrescido de Auxílio-Alimentação e , quando necessário, de Auxílio Transporte.
2.DAS VAGAS
2.1As vagas do certame de que trata este Edital serão distribuídas conforme o item 3.
2.2 O concurso será realizado em regiões, conforme o quadro abaixo:

REGIÃO VA G A S
01 Jaguarão
02 Lajeado, Venâncio Aires
03 Charqueadas, Gravataí, Novo Hamburgo, Sapiranga e Sapucaia do Sul

2.3Do total das vagas ofertadas neste concurso, nos termos da Lei 8.112/90 e do Decreto 3.298/99, 15%, ou seja, 02 vagas serão reservadas a candidatos portadores de necessidades especiais - PNE, independente da
área/região, sendo a classificação final feita de acordo com o item 10 deste Edital.
2.4Considerando a Lei 12.990/14, a reserva de vaga(s) para ingresso imediato ocorrerá somente para o cargo de Auxiliar de Biblioteca, sendo reservada uma (01) vaga para este cargo, nos termos do item 5 deste
Edital.
2.5Considerando a previsão de reserva de vagas para PNE e para cotista racial neste Edital, o candidato que desejar concorrer pela reserva de vagas deverá optar por apenas uma delas.
2.5.1Caso o candidato opte pelas duas reservas previstas neste Edital, não será considerada nenhuma delas e o candidato concorrerá apenas pela ampla concorrência.
3.TABELA DE VAGAS:
3.1A distribuição das vagas previstas neste Edital dar-se-á conforme as tabelas abaixo:

REGIÃO 01
ÁREA CARGO VA G A S

Jaguarão 01
01 Auxiliar de Biblioteca 01

Clecio
Realce
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REGIÃO 02
ÁREA CARGO VA G A S

Lajeado Venâncio Aires 01
02 Auxiliar de Biblioteca 01 - 01
03 Assistente em Administração - 01 01
04 Técnico de Tecnologia da Informação 01 - 01
05 Técnico em Eletrônica - 01 01

REGIÃO 03
ÁREA CARGO VA G A S

Charqueadas Gravataí Novo Hamburgo Sapiranga Sapucaia do Sul To t a l
06 Auxiliar de Biblioteca - 01 01 02 - 04
07 Auxiliar em Assuntos Educacio-

nais
- - - - 01 01

08 Bibliotecário-Documentalista - - - 01 - 01
09 Técnico em Assuntos Educacio-

nais
- - - - 01 01

10 Técnico em Eletromecânica - - - 01 - 01
11 Técnico em Eletrônica - - 01 - - 01

3.2Para preenchimento de novas vagas será respeitada a ordem clas-
sificatória de concurso mais antigo em validade que tenha candidato
aprovado homologado para a cidade onde a vaga será provida.
3.2.1Depois de esgotada a lista do concurso mais antigo, poderão vir
a ser convocados candidatos com aprovação homologada neste con-
curso público para a região a que a cidade pertence.
4.DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
4.1Em atenção aos princípios legais e considerando as disposições da
Lei nº. 8.112/90 e do Decreto nº. 3.298/99, neste concurso, a reserva
de vagas será de 15% (quinze por cento) do total de vagas oferecidas,
que serão reservadas a candidatos portadores de necessidades es-
peciais, independente de área/região, sendo a classificação final feita
de acordo com o item 10 deste edital.
4.1.1Os dois primeiros classificados na lista geral de todos os ins-
critos como PNE, independentemente de área/região, serão convo-
cados a ocupar vaga no cargo para o qual se inscreveram em de-
corrência da reserva de vaga de que trata o item 4.1, exceto o caso
previsto no item 4.1.2.
4.1.2Caso exista mais de 01 candidato portador de necessidade es-
pecial aprovado para a mesma área, aquele que ficou mais bem
classificado, independentemente de área/região, terá direito à vaga.
Nesse caso, convocar-se-á o próximo candidato PNE de outra área,
conforme ordem de classificação, até completar a reserva de 02
(duas) vagas previstas.
4.2Com exceção dos casos em que o candidato PNE for convocado a
ocupar a vaga inicial - itens 2.3 e 10.3 - as demais vagas serão
preenchidas pelo candidato mais bem classificado na ampla con-
corrência por área.
4.3A inclusão do nome em listagens de classificação, ampla con-
corrência ou especial, não implica em direito à nomeação, para qual-
quer candidato.
4.4Considera-se pessoa portadora de necessidades especiais/deficiên-
cia aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no artigo 4º
do Decreto nº. 3.298/99.
4.4.1O candidato que não declarar sua condição de portador de ne-
cessidades especiais/deficiente no ato da inscrição perderá o direito de
concorrer à(s) vaga(s) reservada(s) aos candidatos portadores de ne-
cessidades especiais, bem como ao tratamento diferenciado no dia do
concurso.
4.4.2 O candidato que desejar concorrer como PNE deverá enviar
laudo médico que ateste o tipo de deficiência em que se enquadra,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID), bem como cópia do comprovante de
pagamento de inscrição, através dos Correios, via SEDEX, dentro do
período de inscrições, com o seguinte endereçamento:
Ao
Chefe do Departamento de Seleção
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-gran-
dense
Rua Gonçalves Chaves, nº 3218 - Centro - Pelotas/RS - CEP 96015-
560.
4.5A pessoa portadora de necessidades especiais, resguardadas as
condições especiais previstas no Decreto nº. 3.298/99, participará do
Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no
que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota
mínima exigida para todos os demais candidatos.
4.6O candidato que se declarar portador de necessidades especiais, se
classificado no concurso, figurará em lista especial, bem como na
lista da ampla concorrência dos candidatos a área/região de sua op-
ção.

4.7Caso convocado, o candidato deverá submeter-se à perícia médica
promovida por Junta Médica do Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia Sul-rio-grandense, que terá decisão terminativa sobre
a sua qualificação como portador de necessidades especiais, ou não, e
seu respectivo grau, com a finalidade de verificar se a deficiência da
qual é portador realmente o habilita a concorrer às vagas reservadas
para candidatos em tais condições.
4.7.1O não comparecimento à convocação supramencionada acar-
retará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais
condições.
4.7.2O candidato deverá comparecer à Junta Médica do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense munido
de laudo médico que ateste o tipo de deficiência em que se enquadra,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID). A não observância do disposto nos
subitens anteriores acarretará a perda do direito às vagas reservadas
aos candidatos em tais condições.
4.8As vagas reservadas no item 4 que não forem providas por falta de
candidatos PNE, por reprovação no concurso ou na perícia médica,
serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem de
classificação da ampla concorrência por área/região.
5.DA RESERVA DE VAGAS PREVISTA PELA LEI 12.990/14
5.1A reserva de vagas consta expressamente neste edital, nos termos
do § 3º do Art. 1º da Lei 12.990/14: "A reserva de vagas a candidatos
negros constará expressamente dos editais dos concursos públicos,
que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva
para cada cargo ou emprego público oferecido" tendo sido espe-
cificado o total de vaga(s) nos termos do item 5.2.
5.1.1Conforme a lei supracitada e Termo de Ajustamento de Conduta
firmado junto a Defensoria Pública da União, a reserva de vagas para
ingresso imediato será aplicada sempre que o número de vagas para
cada cargo/área for igual ou superior a 03 (três).
5.2Considerando as disposições legais, a reserva de vagas para in-
gresso imediato ocorrerá somente para o cargo de Auxiliar de Bi-
blioteca, sendo reservada uma (01) vaga para este cargo.
5.2.1 Ao candidato mais bem classificado para Auxiliar de Biblioteca,
independentemente de área/região, será reservada a vaga ofertada
neste edital, sendo convocado a ocupar a vaga para a qual se ins-
creveu.
5.2.2Com exceção do caso em que o candidato cotista for convocado
a ocupar a vaga inicial, as demais vagas serão preenchidas pelo
candidato mais bem classificado na ampla concorrência por área.
5.3Em atenção aos princípios legais e considerando as disposições da
Lei 12.990/14, a reserva de vagas a candidatos negros será de 20%
(vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso público para
provimento de cargo de Auxiliar de Biblioteca.
5.3.1Ao final do processo, será publicada listagem classificatória dos
candidatos cotistas.
5.4Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas
reservadas a candidatos negros, esse será aumentado para o primeiro
número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5
(cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente
inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).
5.5Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles
que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no con-
curso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fun-
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que
desejarem concorrer às vagas das áreas 01, 02 e 06.
5.5.1O candidato que desejar concorrer como cotista deverá enviar o
formulário constante no Anexo 5, devidamente preenchido, com cópia
do comprovante de pagamento de inscrição, através dos Correios, via
SEDEX, até dia 08/09/2016, com o seguinte endereçamento:

Ao
Chefe do Departamento de Seleção
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-gran-
dense
Rua Gonçalves Chaves, nº 3218 - Centro - Pelotas/RS - CEP 96015-
560.
5.6 O candidato inscrito para esta reserva de vagas deverá comparecer
em entrevista presencial de confirmação de autodeclaração como ne-
gro (preto ou pardo), com a finalidade de atestar o enquadramento
conforme previsto na Lei 12.990/2014 e Orientação Normativa nº 3
de 1º de agosto de 2016 da Secretaria de Gestão de Pessoas e Re-
lações do Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planeja-
mento, Desenvolvimento e Gestão.
5.6.1A entrevista de que trata este item ocorrerá no período de
26/09/2016 a 28/09/2016, sendo divulgados os horários e os locais no
endereço eletrônico http://concursos.ifsul.edu.br.
5.6.2 O não comparecimento na entrevista ou o parecer desfavorável
da comissão quanto à declaração do candidato como negro (preto ou
pardo) acarretará a perda do direito de concorrer às vagas reservadas
aos candidatos negros, passando o candidato a concorrer única e
exclusivamente pela ampla concorrência.
5.7Será designada pelo Reitor uma comissão responsável pela emis-
são de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do
candidato como negro.
5.8A avaliação da comissão quanto à condição do candidato como
preto ou pardo considerará o seguinte:
a)A informação prestada no ato da inscrição quanto à condição de
pessoa preta ou parda (formulário de autodeclaração - item 5.5);
b)A autodeclaração assinada pelo candidato no momento da entrevista
presencial, ratificando sua condição de pessoa preta ou parda indicada
no ato da inscrição;
c)O fenótipo apresentado pelo candidato e foto do candidato obtida
pelo IFSul no momento da entrevista.
5.9O candidato terá parecer desfavorável quando:
a)Estiver em desacordo com os requisitos do item 5.8;
b)Negar-se a fornecer algum dos itens indicados no item 5.8 no
momento solicitado;
c)Houver unanimidade entre os integrantes da comissão quanto ao
não atendimento do quesito de cor ou raça por parte do candidato.
5.10Quanto ao parecer desfavorável, caberá recurso do candidato, no
dia subsequente à publicação da lista de resultado, que deverá ser
protocolado, pessoalmente, no câmpus em que foi realizada sua en-
trevista.
5.11Em atenção ao disposto no Art. 2º, Parágrafo único, da Lei
12.990/14, na hipótese de constatação de declaração falsa, o can-
didato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará
sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público,
após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções ca-
bíveis.
5.12O candidato que se declarar cotista, se classificado no concurso,
figurará em lista especial dos candidatos, bem como na lista da ampla
concorrência dos candidatos a área/região de sua opção.
5.13O candidato cotista aprovado dentro do número de vagas ofe-
recido para ampla concorrência não será computado para efeito do
preenchimento da(s) vaga(s) reservada(s).
5.14Em caso de desistência de candidato cotista aprovado em vaga
reservada e devidamente homologado, a vaga será revertida para
ampla concorrência e será preenchida pelo próximo candidato ho-
mologado, obedecida a ordem de classificação para a área/região.
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5.15A inclusão do nome em listagens de classificação, ampla con-
corrência ou especial, não implica em direito à nomeação, para qual-
quer candidato.
5.16Não havendo aprovação de candidato inscrito na modalidade das
cotas para o preenchimento de vaga para o cargo previsto em reserva
especial, essa será preenchida por candidato da ampla concorrência,
por área/região, observada a ordem de classificação.
6.DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CAR-
GO PÚBLICO
6.1Para investidura em cargo público, o candidato habilitado em Con-
curso Público deverá atender, na data da posse, aos seguintes re-
quisitos:
a)Ser brasileiro, nato ou naturalizado;
b)No caso de nacionalidade portuguesa, o candidato deverá estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses,
na forma do disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436 de 18 de abril
de 1972;
c)No caso de estrangeiro, estar legalmente habilitado e possuir visto
permanente;
d)Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
e)Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais, para os can-
didatos de ambos os sexos, e com as obrigações militares, para os
candidatos do sexo masculino;
f)Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
g)Possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo;
h)Estar apto física e mentalmente (atestado fornecido pela junta mé-
dica do próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Sul-rio-grandense, que se resguarda o direito de solicitar exames
médicos, clínicos e/ou laboratoriais, se considerá-los necessários para
avaliar a aptidão antes mencionada).
6.2Anular-se-ão, sumariamente, a inscrição e todos os atos dela de-
correntes, se o candidato não comprovar que, ATÉ A DATA DA
POSSE, satisfaz a todos os requisitos fixados, não se considerando
qualquer situação adquirida após aquela data.

7.DAS INSCRIÇÕES
7.1Período: das 08h do dia 26/08/2016 às 23h59min do dia
22/09/2016.
7.2Forma: Exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico
http://concursos.ifsul.edu.br
Mais informações: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia Sul-rio-grandense / Departamento de Seleção - Gonçalves
Chaves, nº 3218 - Centro - Pelotas/RS.
7.3Aos candidatos que não disponham de acesso à Internet, serão
disponibilizados computadores para a inscrição no Concurso Públi-
co.
7.4Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orien-
tar-se no sentido de efetuar o recolhimento do valor da inscrição
somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições
exigidos neste Edital e nos respectivos Anexos.
7.5Para consolidar sua inscrição, o candidato deverá:
a)Preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO existente no en-
dereço eletrônico acima mencionado;
b)Imprimir a respectiva GRU - Guia de Recolhimento da União -
para pagamento da taxa de inscrição;
c)Fazer o recolhimento da taxa de inscrição no valor de: Nível Fun-
damental R$ 40,00; Nível Médio R$ 50,00; Nível Superior R$ 80,00
- até dia 23/09/2016, somente nas agências do Banco do Brasil,
diretamente no caixa, até o horário de fechamento dessas agências.
7.5.1A TAXA, UMA VEZ PAGA, NÃO SERÁ RESTITUÍDA.
OBSERVAÇÃO: A responsabilidade de preenchimento da GRU, no
momento do pagamento, é do candidato, que deve guardar cuidado ao
preencher as lacunas sob pena de ter tanto seu pagamento quanto sua
inscrição indeferidos.
7.6A inscrição só será confirmada após a informação, pelo banco, do
pagamento da taxa de inscrição.
7.6.1Após 03 (três) dias úteis a contar do pagamento da taxa, o
candidato deverá acessar novamente o endereço eletrônico mencio-
nado no subitem 7.2 para verificar se sua inscrição foi confirmada.
7.6.2O candidato que não tiver sua inscrição confirmada até o dia
28/09/2016 deverá entrar em contato com o Departamento de Se-

leção, por intermédio do telefone (53) 3026-6224 / (53) 3026-6225,

até o dia 30/09/2016, disponibilizando o comprovante de pagamento

para análise.

7.7Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição,

salvo o disposto no Anexo 3 deste Edital.

7.8O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-

grandense não se responsabiliza por inscrições não recebidas por

motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,

congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fa-

tores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

7.9Aos candidatos, será disponibilizado o Edital com seus respectivos

Anexos, no já mencionado endereço eletrônico do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense.

7.9.1Os candidatos não poderão alegar desconhecimento acerca do

teor dos Editais e dos seus respectivos anexos.

7.10O preenchimento do formulário eletrônico de inscrição e as in-

formações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato.

7.10.1Após a confirmação da inscrição, caracterizar-se-ão, como acei-

tas, as normas e procedimentos publicados na internet, por meio de

editais/anexos ou notas públicas, não cabendo, ao candidato, alegar

desconhecimento dessas informações.

8.DA ESTRUTURAÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS

8.1Da Prova Escrita Objetiva

8.1.1A Prova Escrita Objetiva, constituída por 40 questões de múl-

tipla escolha, com quatro alternativas, tendo cada questão somente

uma alternativa correta, de caráter obrigatório, eliminatório e clas-

sificatório a todos os candidatos inscritos no Concurso Público, estará

de acordo com conteúdo programático e bibliografia constantes no

Anexo 2 deste Edital, e será elaborada por banca de elaboradores

designada pelo Reitor do IFSul para este fim.

8.1.2A constituição da prova dar-se-á da seguinte forma:

Cargos de Nível "E"

C a rg o Número de Questões
Conhecimentos

Específicos
Língua

Portuguesa
Legislação Total

TODOS OS CARGOS 27 08 05 40

Cargos de Nível "D"

C a rg o Número de Questões
Conhecimentos

Específicos
Língua

Portuguesa
Legislação Informática To t a l

Assistente em Administração - 16 16 08 40
Técnico em Eletromecânica 27 08 05 - 40
Técnico em Eletrônica 27 08 05 - 40
Técnico de Tecnologia da Informação 27 08 05 - 40

Cargos de Nível "C"

C a rg o Número de Questões
Conhecimentos

Específicos
Língua

Portuguesa
Legislação Informática To t a l

Auxiliar de Biblioteca 11 16 05 08 40
Auxiliar em Assuntos Educacionais - 22 10 08 40

8.1.3Prova Escrita Objetiva valerá 100 (cem) pontos, valendo 2,5
(dois pontos e cinco décimos) cada questão.
8.1.3.1Será considerado aprovado na Prova Escrita Objetiva aquele
candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de apro-
veitamento (24 acertos) no total de pontos da prova.
8.1.3.2O candidato que zerar alguma das disciplinas constantes no
subitem 8.1.2 será automaticamente eliminado do concurso.
8.1.3.3A banca elaboradora poderá, durante a primeira hora de prova,
realizar erratas e/ou retificações na prova.
8.1.4A prova escrita objetiva será aplicada na data provável de
23/10/2016.
8.1.5A prova terá a duração improrrogável de 04 (quatro) horas, com
início às 9h. Os portões fecharão às 8h50min.
8.1.6Os locais de prova serão divulgados a partir de 17/10/2016 no
endereço eletrônico http://concursos.ifsul.edu.br.
8.1.6.1O candidato realizará a prova em cidade indicada pela Co-
ordenação do Concurso, entre as cidades da região para a qual se
inscreveu.
8.1.7O candidato deverá comparecer ao local da prova com 30 (trinta)
minutos de antecedência, munido de lápis, borracha e caneta es-
ferográfica transparente de cor azul ou preta de ponta grossa, do-
cumento oficial de identidade com foto e boleto de pagamento com
autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

8.1.7.1O referido candidato deverá encaminhar-se à respectiva sala
onde será realizada a prova, não lhe sendo concedido ingresso após o
horário estabelecido.
8.1.8Serão considerados documentos de identidade: carteiras expe-
didas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pú-
blica, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens e conselhos); passaporte brasileiro; certificado de
reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por
lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira
nacional de habilitação (somente o modelo com foto, obedecido o
período de validade).
8.1.9Não serão aceitos documentos de identidade em que conste o
termo "NÃO ALFABETIZADO", bem como documentos em con-
dições precárias de conservação.
8.1.10O candidato só poderá se retirar do recinto da prova após
decorrida 01 (uma) hora do início da mesma.
8.1.11O candidato apenas poderá levar seu caderno de prova após
transcorridas 3 horas de prova.
8.1.12Durante a prova, não será permitido o uso de livros, revistas,
folhetos, anotações, calculadoras ou de qualquer outro meio, salvo
quando a permissão para seu uso estiver explicitada no Anexo 2 deste
Edital.

8.1.12.1Deverão estar desligados e com a bateria retirada, os equi-
pamentos eletrônicos ou de comunicação (bip, telefone celular, re-
lógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, máquina cal-
culadora, notebook, palmtop, smartphone, receptor, gravador ou ou-
tros equipamentos similares), sob pena de exclusão do concurso.
8.1.13A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a
realização da prova deverá levar um acompanhante, o qual ficará em
sala reservada e será responsável pela guarda da criança.
8.1.13.1Não haverá compensação do tempo de amamentação no tem-
po de duração da prova.
8.1.13.2A candidata que não levar acompanhante não realizará a
prova.
8.1.14O Cartão de Resposta é único e insubstituível, constando nele a
identificação do candidato.
8.1.14.1Para efetuar a marcação das respostas no Cartão de Resposta,
o candidato deverá preencher os alvéolos por completo, com caneta
esferográfica em material transparente com tinta azul ou preta de
ponta grossa.
8.1.14.2Será ANULADA, não gerando pontuação para o candidato, a
questão da prova que contenha mais de uma resposta assinalada,
emenda e/ou rasura, bem como aquela que não for transcrita do
Caderno de Prova para o Cartão de Resposta.
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8.1.15O gabarito da Prova Escrita Objetiva será divulgado até 24h
após o término da prova, no endereço eletrônico http://concursos.if-
s u l . e d u . b r.
8.1.15.1Recursos quanto ao gabarito da Prova Escrita Objetiva podem
ser interpostos até às 18h, do segundo dia útil subsequente à di-
vulgação do mesmo, e deverão ser protocolados no Câmpus loca-
lizado na cidade onde o candidato realizou a prova ou através dos
Correios, via SEDEX, com data de envio dentro do período de re-
cursos, obedecendo o disposto no item 9 e seus subitens.
8.1.15.2Não será concedida revisão e/ou vista de prova e/ou de Car-
tões de Resposta dos candidatos.
8.1.15.3O gabarito poderá ser retificado após recursos.
8.2Necessidade de atendimento diferenciado
8.2.1O candidato que necessitar de condições especiais para a rea-
lização de uma das fases dos Concursos deverá enviar laudo médico
atualizado atestando o tipo de necessidade especial, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença - CID, através dos Correios, via Sedex, ao endereço que
segue, até a data limite de 22/09/2016.
Ao
Chefe do Departamento de Seleção
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-gran-
dense
Rua Gonçalves Chaves, nº 3218 - Centro - Pelotas/RS - CEP 96015-
560.
8.2.2O atendimento diferenciado, acima mencionado, será concedido
obedecendo aos critérios de viabilidade e de razoabilidade e será dado
a conhecer ao candidato quando da informação, via Internet, do local
onde este prestará as provas.
8.2.3O candidato com necessidades especiais que solicitar tempo adi-
cional para realizar a prova deverá apresentar atestado médico com a
declaração de que a deficiência da qual é portador requer concessão
de tempo extra.
8.2.3.1O tempo de ampliação, em nenhuma hipótese, será superior a
uma hora.
8.2.4Solicitação de atendimento devido a situações emergenciais de
saúde deverá ser feita, pelo candidato, à Coordenação do Processo
Seletivo do Câmpus para o qual se inscreveu, com antecedência
mínima de 48h.
8.2.5A solicitação, acompanhada de atestado médico, será apreciada
por médico do Instituto Federal Sul-rio-grandense, que poderá deferi-
la ou não.
8.2.6Caso não sejam respeitados os prazos estabelecidos nos itens
anteriores, o Instituto Federal Sul-rio-grandense não se responsabi-
lizará por propiciar condições especiais para realização das provas.
8.2.7O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-
grandense não se responsabiliza por documentos não recebidos.
9DOS RECURSOS
9.1Facultar-se-á ao candidato o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar
da divulgação dos resultados, para apresentar recurso, que deverá ser
protocolado no Câmpus em que o candidato realizou a prova ou
através dos Correios, via SEDEX, com data de postagem dentro do
período de recursos, com o seguinte endereçamento:
Ao
Chefe do Departamento de Seleção
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-gran-
dense
Rua Gonçalves Chaves, nº 3218 - Centro - Pelotas/RS - CEP 96015-
560.
9.1.1O candidato que apresentar recurso via SEDEX deverá enca-
minhar o comprovante de envio fornecido pelos Correios, de forma
digitalizada, via e-mail, até a data final do período de recursos da
etapa em que se encontra o concurso, sob pena de seu recurso ser
indeferido.
9.1.1.1O email deve ser enviado para recursos@ifsul.edu.br e conter
no campo "Assunto" o seguinte: "Comprovante de envio de recurso -
Edital 134/2016".

9.1.2Recursos quanto ao gabarito da Prova Escrita Objetiva obedecem
ao prazo estabelecido no item 8.1.15.1 deste Edital.
9.2Não será aceito recurso via fac-simile (fax) ou correio eletrô-
nico.
9.3Os recursos deverão ser entregues conforme instruções constantes
no Anexo 4 deste Edital.
9.3.1A capa para processo de recurso e os formulários de que tratam
o Anexo 4 serão disponibilizados exclusivamente no site http://con-
c u r s o s . i f s u l . e d u . b r.
9.4Os recursos serão analisados por Comissão especificamente de-
signada para esse fim pelo Reitor do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense.
9.5Cada fase dos Concursos somente terá continuidade após julgados
os recursos e publicados seus resultados.

9.6Com relação à Prova Escrita Objetiva, a pontuação relativa à(s)
questão(ões) eventualmente anulada(s) por ato administrativo será
atribuída a todos os candidatos presentes à prova, independentemente
de formulação de recurso.
10.DA CLASSIFICAÇÃO
10.1A classificação final do concurso dar-se-á em listas separadas por
área, conforme número de vagas ofertadas: listagem da ampla con-
corrência, contendo todos os candidatos para área; listagem especial,
contendo apenas portadores de necessidades especiais para área; e
listagem especial, contendo apenas cotistas raciais para área em que
houver reserva de vaga, conforme item 5.
10.1.1Será divulgada, ainda, listagem única com todos os candidatos
portadores de necessidades especiais, independente de área/região pa-
ra qual concorreu.
10.1.2Será divulgada, ainda, listagem única com todos os candidatos
cotistas, que concorreram para as áreas 01, 02 e 06.
10.2Na área em que exista previsão de mais de uma vaga para o
mesmo cargo, na mesma região, o classificado com a nota mais alta
optará para qual cidade da região quer sua lotação, e subsequen-
temente, os demais classificados manifestarão opção conforme ordem
de classificação.
10.2.1Em caso de surgimento de novas vagas, o candidato será con-
vocado a ocupar a vaga na cidade em que o IFSul disponibilizar a
vaga dentro da região para prestou o concurso.
10.3Em decorrência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado
junto ao Ministério Público Federal, e em consonância com a por-
centagem prevista nos itens 2.3 e 4.1, os 02 (dois) candidatos PNE
que obtiverem melhor nota, independente da área/região, serão con-
vocados para ocupar a vaga disponibilizada neste Edital.
10.3.1Caso venham a surgir mais vagas para o mesmo cargo e área,
durante o período de validade do Concurso Público, nos casos em que
a 1ª vaga tenha sido destinada a candidato portador de necessidades
especiais, a segunda vaga será preenchida, obrigatoriamente, pelo
primeiro classificado da ampla concorrência.
10.3.2Caso exista mais de 01 candidato portador de necessidade es-
pecial aprovado para a mesma área, aquele que ficou mais bem
classificado terá direito à vaga. Nesse caso, convocar-se-á o próximo
candidato PNE de outra área, conforme ordem de classificação do
item 10.1.1, até completar a reserva de 02 vagas previstas.
10.3.3Caso não existam candidatos PNE aprovados no concurso, a
vaga será ocupada conforme item 4.8.
10.3.4A inclusão do nome em listagens de classificação, ampla con-
corrência ou especial, não implica em direito à nomeação, para qual-
quer candidato.
10.4 Com exceção do caso em que o candidato cotista racial for
convocado a ocupar a vaga inicial - itens 2.4 e 5.2 - as demais vagas
serão preenchidas pelo candidato mais bem classificado na ampla
concorrência por área.
10.5Caso exista candidato PNE e candidato cotista racial classificados
para ingresso imediato na mesma área, em decorrência da reserva de
vagas, prevalecerá o acesso do candidato PNE, com exceção da área
06, na qual existe a possibilidade de ingresso de candidatos pelas
duas reservas de vagas.
10.6A classificação final será efetuada conforme pontuação final dos
candidatos, sendo os candidatos colocados em ordem decrescente de
pontos.
10.6.1A inclusão do nome do candidato PNE e do candidato cotista
na listagem de classificação final, obedecerá o percentual previsto
neste edital.
10.7A inclusão de seu nome na lista será de acordo com os limites
estabelecidos pelo Anexo II do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de
2009, e ainda em conformidade com o artigo 16 do referido Decreto,
abaixo transcrito:
Art. 16. O órgão ou entidade responsável pela realização do concurso
público homologará e publicará no Diário Oficial da União a relação
dos candidatos aprovados no certame, classificados de acordo com
Anexo II deste Decreto, por ordem de classificação.
§ 1o Os candidatos não classificados no número máximo de apro-
vados de que trata o Anexo II, ainda que tenham atingido nota
mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público.
§ 2o No caso de realização de concurso público em mais de uma
etapa, o critério de reprovação do § 1o será aplicado considerando-se
a classificação na primeira etapa.
§ 3o Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de
aprovados serão considerados reprovados nos termos deste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo deverá constar do edital de concurso
público.
10.8O candidato que não obtiver aprovação na Prova Escrita Ob-
jetiva, conforme item 8.1.3 deste Edital, estará eliminado do Con-
curso conforme o item anterior.

10.9Em caso de igualdade no total de pontos ao final do certame, dar-
se-á preferência, para efeito de classificação final, sucessivamente, ao
candidato que:
a)Obtiver maior número de acertos em Conhecimentos Específicos;
b)Obtiver maior número de acertos em Língua Portuguesa;
c)Possuir idade superior.
10.10Os resultados serão divulgados na página do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense na Internet, no
endereço http://concursos.ifsul.edu.br.
10.10.1Não serão divulgados resultados por telefone, via fac-símile
(fax) ou correio eletrônico.
11.DA HOMOLOGAÇÃO
11.1Os candidatos classificados serão homologados conforme o De-
creto 6.944 de 21 de agosto de 2009, da Presidência da República.
12.DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
12.1Os Concursos públicos serão válidos por 02 (dois) anos, a contar
da data de homologação no Diário Oficial da União, podendo ser
prorrogado, uma única vez, por igual período.
13.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1Será excluído do certame o candidato que:
a) Declarar, no Formulário de Inscrição ou em qualquer documento,
informação falsa ou inexata;
b) Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer dos exa-
minadores, executores, seus auxiliares ou autoridades presentes, du-
rante a realização das provas;
c) For surpreendido, durante a realização das provas, em comuni-
cação, de qualquer forma, com outro candidato, ou utilizando-se de
materiais não permitidos, nos termos do subitem 8.1.12;
d) Estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de
comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipa-
mentos similares), bem como protetores auriculares, durante a rea-
lização da Prova Escrita Objetiva;
13.2O candidato deve manter atualizado seu endereço junto ao De-
partamento de Seleção do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Sul-rio-grandense. Para possível alteração de endereço
constante no Formulário de Inscrição, o candidato deverá dirigir-se ao
Chefe do Departamento de Seleção, através de requerimento que
deverá ser entregue no próprio Departamento (endereço adiante men-
cionado) ou ser enviado pelo correio, ao seguinte endereço: Rua
Gonçalves Chaves, nº 3218 - Centro - Pelotas/RS - CEP 96015-
560.
13.3Observadas as necessidades operacionais do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, o candidato ha-
bilitado e classificado, nas formas definidas neste Edital e em seus
Anexos, será convocado para nomeação, por telefone, por e-mail ou
por correio.
13.3.1No caso de convocação por correio, o expediente será en-
caminhado unicamente para o endereço constante no Formulário de
Inscrição.
13.3.2O convocado ficará obrigado a declarar aceitação ou desistência
do cargo para o qual foi concursado, podendo desistir definitivamente
ou temporariamente do mesmo.
13.3.3No caso de desistência temporária, o candidato renuncia à sua
atual classificação e passa a se posicionar em último lugar na lista de
aprovados, aguardando nova convocação, que poderá ou não se efe-
tivar no período de validade deste Concurso Público.
13.4O não pronunciamento do candidato, dentro do prazo determi-
nado na convocação para nomeação de que trata o item 13.3, per-
mitirá à Administração excluí-lo do processo e convocar o candidato
seguinte.
13.5Não será fornecido ao candidato qualquer documento compro-
batório de classificação, valendo, para esse fim, a homologação pu-
blicada no Diário Oficial da União.
13.6A inscrição nos Concursos Públicos implicará, desde logo, co-
nhecimento e tácita aceitação, pelo candidato, das condições esta-
belecidas no inteiro teor deste Edital e seus Anexos, expedientes dos
quais não poderá alegar desconhecimento.
13.7É inteira responsabilidade do candidato, acompanhar toda e qual-
quer publicação referente aos Concursos, feita exclusivamente no
endereço eletrônico http://concursos.ifsul.edu.br.
13.8O prazo para impugnação do presente edital é de 05 (cinco) dias
a contar da publicação no Diário Oficial da União, incluído o dia da
publicação.
13.8.1A íntegra do Edital com os Anexos encontra-se disponível no
endereço eletrônico http://concursos.ifsul.edu.br.
13.9A aprovação no Concurso não assegura ao candidato direito à
nomeação, mas apenas expectativa de ser nomeado, segundo rigorosa
ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada
à observância das disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao in-
teresse e/ou conveniência da Administração.
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13.10A remoção solicitada pelo servidor, durante o período de aqui-
sição da estabilidade no serviço público (03 anos), não será acatada
pela instituição, a não ser que se enquadre nos casos previstos em
lei.
13.10.1Os casos omissos serão resolvidos pelo Chefe do Departa-
mento de Seleção, ouvido, se necessário, o Reitor do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense.

MARCELO BENDER MACHADO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 30/2016

A Pregoeira do IFTM - Reitoria torna público aos inte-
ressados o resultado do Pregão EletrônicoSRP Nº 30/2016, adju-
dicado, homologado e Regis trado ata para a empresa vencedora,
disponível no site www.comprasnet.gov.br, UASG: 158099

ANA CAROLINA ALVES MIO

(SIDEC - 24/08/2016) 158099-26413-2016NE800001

PREGÃO Nº 31/2016

A Pregoeira do IFTM - Reitoria torna público aos inte-
ressados o resultado do Pregão EletrônicoSRP Nº 31/2016, adju-
dicado, homologado e Regis trado ata para a empresa vencedora,
disponível no site www.comprasnet.gov.br, UASG: 158099

SANDRA SALES DE JESUS

(SIDEC - 24/08/2016) 158099-26413-2016NE800001

CAMPUS ITUIUTABA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2016

A Pregoeira do IFTM - Campus Ituiutaba torna público aos
interessados o resultado do Pregão Eletrônico SRP N¨ 02/2016, ad-
judicado e homologado para as empresas vencedoras, disponíveis no
site www.comprasnet.gov.br, UASG: 158311. Esta publicação equi-
vale à publicação da Ata de Registro de Preços, para todos os fins
legais.

MONICA NUNES DA SILVEIRA BERNARDO

(SIDEC - 24/08/2016) 158311-26413-2016NE800002

CAMPUS UBERABA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 20/2016 - UASG 158310

Nº Processo: 23200000277201657 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material para manutenção de bens e imóveis e materiais
elétricos e eletrônicos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro ? Campus Uberaba. Total de Itens
Licitados: 00010. Edital: 25/08/2016 de 08h00 às 11h00 e de 13h às
16h00. Endereço: R. Joao Batista Ribeiro, 4000 Distrito Industrial Ii
- UBERABA - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/158310-05-20-2016. Entrega das Propostas: a partir de 25/08/2016
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
15/09/2016 às 08h30 n site www.comprasnet.gov.br.

VANESSA FERREIRA RESENDE
Pregoeira

(SIDEC - 24/08/2016) 158310-26413-2016NE800100

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
DE SURDOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2015 - UASG 152005

Nº Processo: 23121000534201550.
PREGÃO SISPP Nº 10/2015. Contratante: MINISTERIO DA EDU-
CACAO -CNPJ Contratado: 17392538000191. Contratado : DONA
ELIANE COMERCIO DE ALIMENTOS-EIRELI - ME. Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios para o setor de Nutrição deste
Instituto. Fundamento Legal: De acordo com a Lei 8666/93 e suas
alterações. Vigência: 24/08/2015 a 31/12/2015. Valor Total:
R$68.106,50. Fonte: 108000000 - 2015NE800207. Data de Assina-
tura: 24/08/2015.

(SICON - 24/08/2016) 152005-00001-2016NE800027

CAMPUS CHARQUEADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2016 - UASG 158340

Nº Processo: 23166001437201649 . Objeto: Pregão Eletrônico - Tro-
ca do revestimento de cadeiras do auditório do campus Charqueadas.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 25/08/2016 de 08h00 às
17h59. Endereço: R. General Balbão, 81 - Bairro Centro CHAR-
QUEADAS - RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/158340-05-6-2016. Entrega das Propostas: a partir de 25/08/2016
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
06/09/2016 às 14h00 n site www.comprasnet.gov.br. Informações Ge-
rais: Conforme disposto em termode referência

SAMANTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Coordenadora de Compras e Licitações

(SIDEC - 24/08/2016) 158340-26436-2016NE800025

CAMPUS PELOTAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 19/2016 - UASG 158467

Nº Processo: 23206001246201663 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material de consumo brocas, paquímetro digital, prego,
aço trefilado. Total de Itens Licitados: 00172. Edital: 25/08/2016 de
08h00 às 17h00. Endereço: Praca Vinte de Setembro 455 Centro
Centro - PELOTAS - RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/158467-05-19-2016. Entrega das Propostas: a partir de 25/08/2016
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/09/2016 às 10h00 n site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 24/08/2016) 158467-26436-2016NE800091

PREGÃO Nº 24/2016 - UASG 158467

Nº Processo: 23206001506201609 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ma-
terial de consumo para prática de esportes: Bolas, tatames, discos,
dardos e outros. Total de Itens Licitados: 00014. Edital: 25/08/2016
de 09h00 às 17h00. Endereço: Praca Vinte de Setembro 455 Centro
PELOTAS - RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/158467-05-24-2016. Entrega das Propostas: a partir de 25/08/2016
às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
06/09/2016 às 09h30 n site www.comprasnet.gov.br.

MAURO BACCI GIUSTI
Diretor de Administração e Planejamento

(SIDEC - 24/08/2016) 158467-26436-2016NE800091

CAMPUS VENÂNCIO AIRES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2016 - UASG 151964

Nº Processo: 23356001350201634.
PREGÃO SISPP Nº 7/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ Con-
tratado: 04601088000158. Contratado : C.R.A. ARTTE LTDA - ME
-Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de
serviço de manutenção de veículos e fornecimento de peças na forma
continuada, por 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e
suas alterações. Vigência: 23/08/2016 a 22/08/2017. Valor Total:
R$150.800,00. Fonte: 112000000 - 2016NE800114 Fonte: 112000000
- 2016NE800115. Data de Assinatura: 23/08/2016.

(SICON - 24/08/2016) 151964-26436-2016NE800057

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 151964

Número do Contrato: 8/2015.
Nº Processo: 23356001233201671.
PREGÃO SISPP Nº 10/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ Con-
tratado: 03506307000157. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA
DE TECNOLOGIA EADMINISTRACAO DE CON. Objeto: Pror-
rogação por mais 12 (doze) meses do contrato de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de gerenciamento de abaste-
cimento de combustíveis. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas
alteraçõesVigência: 13/10/2016 a 12/10/2017. Valor Total:
R$20.668,00. Fonte: 112000000 - 2016NE800008. Data de Assina-
tura: 15/08/2016.

(SICON - 24/08/2016) 151964-26426-2016NE800057

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS DIANÓPOLIS

EXTRATO DO EDITAL Nº 27, DE 24 DE AGOSTO DE 2016
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3/2016

O DIRETOR-GERAL PRO TEMPORE DO CAMPUS DIANÓPOLIS, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria n.º 167/2013/REITORIA/IFTO, de 12 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial
da União de 16 de abril de 2013, no uso de suas atribuições legais e regimentais, nos termos da Lei n.° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e
da Portaria Normativa n.º 1/2015/REITORIA/IFTO, de 17 de setembro de 2015, torna pública a Homologação do Resultado Definitivo do
Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto para o Campus Dianópolis, do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Tocantins - n.º 3/2016, regulamentado pelo Edital n.º 23/2016/CAMPUS DIANÓPOLIS/IFTO, de 2 de agosto de 2016,
publicado no Diário Oficial da União nº 148, de 3 de agosto de 2016, seção 3, página 54, em conformidade com o disposto a seguir.

1. RESULTADO DEFINITIVO
1.1. Área: Pedagogia - Professor Substituto - 20 horas

Inscrição Candidato Prova de Desem-
penho Didático

Prova de Títulos Nota Final Class. Situação

20160302 Cleiton Soares Dias 49,8 24 73,8 1º Aprovado
20160306 Lessa Bartolomeu Silva 35,1 0 35,1 2º Classificado

JONAS REGINALDO DE BRITTO

CAMPUS GURUPI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 158556

Número do Contrato: 1/2015.
Nº Processo: 23338000387201582.
PREGÃO SRP Nº 4/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
76535764000143. Contratado : OI S.A. -Objeto: Termo de aditivo de
contrato de prestação de serviços de telefonia ao Campus Gurupi
doIFTO. Fundamento Legal: art. 57 inciso II da lei 8.666/93. Vi-
gência: 15/08/2016 a 14/08/2017. Data de Assinatura: 14/08/2016.

(SICON - 24/08/2016) 158556-26424-2016NE000013

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2016 - UASG 158556

Nº Processo: 23338000268201619 . Objeto: Concessão administrativa
ONEROSA de uso de bem publico destinado a exploração de can-
tina/restaurante Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 26/08/2016 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Alameda Madri,545 -
Horário de Atend. Das 14:00 Às 18:00hs Jd Sevilha - GURUPI - TO

ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158556-03-4-2016. En-
trega das Propostas: 28/09/2016 às 09h30

HANDEL BEZERRA DIAS
Presidente da Comissão

(SIDEC - 24/08/2016) 158556-26424-2016NE000013

CAMPUS PALMAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2015
Contratante: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Tocantins-Campus Palmas, representado pelo Diretor Geral, o Sr.
Octaviano Sidnei Furtado. Contratado: Claudio Eduardo Oliveira. Ob-
jeto: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato. Fundamento
Legal: Lei 8.475/93. Data de Vigência: 17/03/2017.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 35/2016 - UASG 158099

Nº Processo: 23199000285201680 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
presente Pregão Eletrônico tem como objeto a contratação de empresa
para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, nos
bens móveis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Triângulo Mineiro ? Reitoria e Campus Avançado Uberaba Parque
Tecnológico ? Unidades I e II. Total de Itens Licitados: 00003. Edital:
25/08/2016 de 08h00 às 11h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Av.
Dr.randolfo Borges Júnior, 2900 UBERABA - MG ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/158099-05-35-2016. Entrega das
Propostas: a partir de 25/08/2016 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 08/09/2016 às 08h30 n site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

JOSE GUILHERME SOARES SILVA CAETANO
Pregoeiro

(SIDEC - 24/08/2016) 158099-26413-2016NE800001

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado




