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postas: 25/10/2016 às 15h00. Informações Gerais: Reforma do Au-
ditório do Colégio Técnico de Floriano, no Campus Amilcar Ferreira
Sobral, Floriano/PI

(SIDEC - 06/10/2016) 154048-15265-2016NE800051

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2016 - UASG 154048

Nº Processo: 23111011234201604 . Objeto: Reforma e Ampliação Do
Prédio De Diagnóstico De Imagem do HVU, No Campus Ministro
Petrônio Portella Em Teresina/PI Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 07/10/2016 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30. Endereço:
Campus Universitario Ministro Petronio Portela Ininga - TERESINA
- PI ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154048-02-10-
2016. Entrega das Propostas: 25/10/2016 às 09h00. Informações Ge-
rais: Reforma e Ampliação Do Prédio De Diagnóstico De Imagem do
HVU, No Campus Ministro Petrônio Portella Em Teresina/PI

(SIDEC - 06/10/2016) 154048-15265-2016NE800051

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2016 - UASG 154048

Nº Processo: 23111004236201639 . Objeto: Substituição de portas do
Hospital Veterinário Universitário do Campus Cinobelina Elvas, em
Bom Jesus/PI. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 07/10/2016 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30. Endereço: Campus Universitario
Ministro Petronio Portela Ininga - TERESINA - PI ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/154048-02-11-2016. Entrega das
Propostas: 27/10/2016 às 09h00. Informações Gerais: Substituição de
portas do Hospital Veterinário Universitário do Campus Cinobelina
Elvas, em Bom Jesus/PI.

LUCIO PADUA REIS
Presidente da Comissão

(SIDEC - 06/10/2016) 154048-15265-2016NE800051

EDITAL Nº 280, DE 3 DE OUTUBRO DE 2016
RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da Reitoria, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, considerando os Decretos nº 94.664/87, nº 3.298/99, nº 6.944/09 e nº 7.485/11, e as Leis nº 12.772/12 e nº 8.112/90, divulga a lista
de homologados referente ao Concurso Público Edital nº 112/2016, para o cargo de Professor do Magistério Superior/Classe A/Nível I:

Campus Área de conhecimento Processo Nº Candidatos Homologados Pontuação Final
Itaqui Ciência e Tecnologia

de Alimentos
23100.001289/2016-

27
1º Fernanda Assumpção Fiorda 77,38

2º Bruna Tischer 64,40
3º Luana Haselein Maurer 62,66

4º Carlos Borges Filho 61,40

Torna público ainda que, conforme relatórios de inscrições, os candidatos aprovados não se declararam negros e/ou pessoas com
deficiência.

MAURÍCIO AIRES VIEIRA

EDITAL Nº 281, DE 3 DE OUTUBRO DE 2016
RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da Reitoria, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, considerando os Decretos nº 94.664/87, nº 3.298/99, nº 6.944/09 e nº 7.485/11, e as Leis nº 12.772/12 e nº 8.112/90, divulga a lista
de homologados referente ao Concurso Público Edital nº 123/2016, para o cargo de Professor do Magistério Superior/Classe A/Nível I:

Campus Área de conhecimento Processo Nº Candidatos Homologados Pontuação Final
Dom Pedrito Agronomia 23100.001476/2016-

19
1º Daniel Hanke 76,46

2º Fernanda San Martins Sanes 70,05
3º Denise Ester Ceconi 69,57

4º Douglas Adams Weiler 69,15
5º Lizete Stumpf 67,03

Dom Pedrito Físico-Química 23100.001477/2016-
55

1º Maria Silvana Aranda Moraes 73,69

2º Augusto Gonzaga Oliveira de Freitas 68,07
3º Caroline Raquel Bender 66,40

Torna público ainda que, conforme relatórios de inscrições, os candidatos aprovados não se declararam negros e/ou pessoas com
deficiência.

MAURÍCIO AIRES VIEIRA

ÁREA DE PROVIMENTO E MOVIMENTAÇÃO
DE PESSOAL

EDITAL Nº 82, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016

A Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP torna público
torna público o presente edital que norteará a realização de processo
seletivo simplificado para contratação de PROFESSOR SUBSTITU-
TO, visando o preenchimento de 01 (uma) vaga, na área: Direito
Processual Penal e Estágio Supervisionado, com regime de trabalho
de 40 horas semanais. A inscrição deverá ser realizada no período de
07 a 11 de Outubro de 2016, pessoalmente ou por procuração sim-
ples, nos dias úteis, das 13h30min às 17h00min, na Secretaria do
Departamento de Direito, Prédio DEDIR/DETUR/DEMUL, Campus
Universitário s/n, Morro do Cruzeiro, Ouro Preto/MG - CEP 35.400-
000. Não será aceita inscrição via fax, correio eletrônico ou via
postal. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (31)
3559 - 1545. Correio eletrônico: dedirufop@gmail.com.

ISABELA PERUCCI ESTEVES FAGUNDES
Chefe da Área

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PAMPA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2016 - UASG 154359

Nº Processo: 23100002584201609 . Objeto: Aquisição do equipa-
mento denominado Sistema para Aquisição de Dados a ser utilizado
na pesquisa científica e tecnológica da UNIPAMPA, no campus de
Uruguaiana. A complementação da descrição encontra-se no pro-
cesso. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º,
Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Equipa-
mento destinado à pesquisa científica e tecnológica da UNIPAMPA.
Declaração de Dispensa em 30/09/2016. ALESSANDRO GONCAL-
VES GIRARDI. Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação.
Ratificação em 30/09/2016. EVELTON MACHADO FERREIRA.
Pró-reitor de Administração. Valor Global: R$ 162.000,00. CNPJ
CONTRATADA : Estrangeiro ADINSTRUMENTS PTY. LTD..

(SIDEC - 06/10/2016) 154359-26266-2016NE800078

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE PELOTAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 73/2016 - UASG 154047

Nº Processo: 23110007239201634 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-

tratação de empresa para serviço especializado de manutenção cor-

retiva em tanque DXO e ordenhadeira. Total de Itens Licitados:

00001. Edital: 07/10/2016 de 08h00 às 17h59. Endereço: Campus

Porto. Rua Gomes Carneiro Num. 01 PELOTAS - RS ou www.com-

prasgovernamentais.gov.br/edital/154047-05-73-2016. Entrega das

Propostas: a partir de 07/10/2016 às 08h00 no site www.compras-

net.gov.br. Abertura das Propostas: 20/10/2016 às 09h00 n site

w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

DANIELLE NOLASCO ZAFFALON

Pregoeira

(SIDEC - 06/10/2016) 154047-15264-2016NE800306

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PIAUÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2016

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 24/08/2016 foi alterado. Objeto: Construção de
prédio para Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Ministro Reis
Veloso, Parnaíba/PI Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital:
07/10/2016 das 08h00 às 12h00 e d14h00 às 17h30. Endereço: Cam-
pus Universitario Ministro Petronio Portela Ininga - TERESINA - PI.
. Entrega das Propostas: 08/11/2016 às 09h30.

LUCIO PADUA REIS
Presidente da Comissão

(SIDEC - 06/10/2016) 154048-15265-2016NE800051

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2016 - UASG 154048

Nº Processo: 23111022148201619 . Objeto: Reforma do Auditório do
Colégio Técnico de Floriano, no Campus Amilcar Ferreira Sobral,
Floriano/PI Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 07/10/2016 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30. Endereço: Campus Universitario
Ministro Petronio Portela Ininga - TERESINA - PI ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/154048-02-9-2016. Entrega das Pro-

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DR. MIGUEL RIET CORREA JÚNIOR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 188/2016 - UASG 150218

Nº Processo: 23116006073201669 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Grampeadores/Cargas e Tesouras para cirurgias no HU
Total de Itens Licitados: 00013. Edital: 07/10/2016 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h30. Endereço: Rua Visconde de Paranaguá, 112
RIO GRANDE - RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/150218-05-188-2016. Entrega das Propostas: a partir de
07/10/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 24/10/2016 às 09h00 n site www.comprasnet.gov.br.

ELENISE RIBES RICKES
Diretora de Administração de Material

(SIDEC - 06/10/2016) 150218-15259-2016NE800244

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 33, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO

A Universidade Federal do Rio Grande - FURG torna pú-
blico o presente edital de abertura de inscrição para provimento de
cargo de Professor do Magistério Superior, mediante Concurso Pú-
blico que será realizado de acordo com as Normas de Concurso -
Deliberação nº 077/2015 do COEPEA; Lei nº 8112, de 11/12/1990;
Decreto nº 6.944, de 21/08/2009; Lei nº 12.772, de 28/12/2012, e
demais regulamentações complementares, conforme disposto a se-
g u i r.

I - DAS MATÉRIAS/DISCIPLINAS, CLASSE/REGIME
DE TRABALHO, REQUISITOS MÍNIMOS PARA INGRESSO, VA-
GAS, REMUNERAÇÃO E ATIVIDADES

1.Matéria/disciplinas, classe/regime de trabalho, requisitos
mínimos para ingresso e vagas.

Processo nº 23116.007557/2016-45
Unidade Acadêmica: Instituto de Matemática, Estatística e

Física - IMEF - Telefone: (53)3293.5109 - imef@furg.br.
Área do conhecimento: Matemática.
Matéria(s)/Disciplina(s): Análise.
Classe/Regime de trabalho: Adjunto-A, Classe A, Nível 1/40

horas semanais/DE.
Requisito mínimo para ingresso: Doutorado em Matemática

ou Doutorado em Matemática Aplicada ou Doutorado em Física ou
Doutorado em Ciências ou Doutorado em Educação em Ciências ou
Doutorado em Educação Matemática ou Doutorado na área das En-
genharias.

Número de vagas: 1, para atuar no Campus de Rio Gran-
de/RS.

Número máximo de candidatos classificados: 3.

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado
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2.Remuneração: estruturada de acordo o Plano de Carreiras e
Cargos de Magistério Federal, sendo composta de vencimento básico
e retribuição por titulação (RT), conforme tabela abaixo.

CARGA HO-
RÁRIA

VENC. BÁSI-
CO (R$)

RT (R$) TOTAL (R$)

40h/DE 4.234,77 4.879,90 9 . 11 4 , 6 7

3.Das atividades: aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão
e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, co-
ordenação e assistência na própria instituição, além daquelas previstas
em legislação específica.
II - DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS NEGRAS
1.Conforme Art. 1º, § 1º da Lei nº 12.990, a reserva de vagas será
aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso pú-
blico for igual ou superior a 3 (três).
2.Considerando o número de vagas citado, para este Edital não se
aplica a reserva de vagas às pessoas negras.
III - DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DE-
FICIÊNCIA
1.Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito a ins-
crição nos Concursos Públicos para provimento de cargos cujas atri-
buições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras,
de acordo com o inciso VIII, do Art. 37, da Constituição Federal, e §
2º do Art. 5º, da Lei nº 8.112.
2.Consideram-se portadores de deficiência às pessoas que se enqua-
drem nas categorias discriminadas no Art. 4º, do Decreto nº 3.298.
3.Considerando os percentuais citados no Decreto nº 3.298 e a Lei nº
8.112, para este Edital não se aplica a reserva de vagas às pessoas
portadoras de deficiência.
IV - DA INSCRIÇÃO
1.A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita acei-
tação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação
às quais não poderá alegar desconhecimento.
2.Os dados cadastrais informados no ato da inscrição e o pagamento
do valor da inscrição são de responsabilidade exclusiva do candidato,
que arcará com as consequências de eventuais erros e/ou falhas do
não preenchimento ou preenchimento incorreto de qualquer campo
necessário à inscrição.
3.Serão considerados documentos de identificação pessoal: carteiras
expedidas 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, conselhos); passaporte brasileiro (den-
tro do prazo de validade); certificado de reservista; carteiras fun-
cionais do Ministério Público e da Magistratura; carteiras funcionais
expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como iden-
tidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente
o modelo com foto, obedecido o período de validade) e cédula de
identidade para estrangeiros (emitida pelo Departamento de Polícia
Federal).
4.As inscrições serão realizadas das 09h do dia 14/10/2016 até as
23h59min do dia 16/11/2016, exclusivamente pela internet, no en-
dereço eletrônico http://progep.furg.br/bin/edital/index.php, devendo o
candidato seguir as orientações citadas nesse edital e no aplicativo
para a realização da inscrição.
5.A FURG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não
recebida por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de
comunicação, congestionamento nas linhas de comunicação ou outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de da-
dos.
6.O valor da taxa de inscrição é R$ 190,00.
7.O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia
17/11/2016, pagável em toda a rede bancária.
8.O valor da taxa não será devolvido, exceto no caso de cancelamento
do concurso por interesse da FURG.
9.O simples agendamento de pagamento da taxa de inscrição junto ao
banco não configura a efetivação da inscrição e não será processado
qualquer registro de pagamento em data posterior à indicada no do-
cumento para o pagamento da taxa de inscrição.
10.A inscrição somente será confirmada após a identificação ele-
trônica do pagamento da taxa ou a homologação da isenção da taxa
de inscrição e uma vez confirmado o pagamento da taxa de inscrição
ou homologação da isenção da taxa de inscrição, o candidato não
poderá trocar o cargo para o qual se inscreveu.

V. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
1. Poderá ser solicitada a isenção do pagamento da taxa de inscrição,
por candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), conforme Decreto nº 6.593,
de 2/10/2008..
2. A isenção deverá ser solicitada pelo candidato mediante preen-
chimento, na ficha de inscrição, dos campos referentes à isenção da
taxa, das 09h do dia 14/10/2016 até as 23h59min do dia 15/10/2016,
não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de
inscrição encaminhada de outra forma.
3. A FURG consultará o órgão gestor do CadÚnico, responsável pela
verificação da situação cadastral dos inscritos nos Programas Sociais
do Governo Federal, para confirmar a veracidade das informações
prestadas pelo candidato.
4. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em
Lei, aplicando-se, ainda, o disposto no § único, do art. 10, do Decreto
nº 83.936, de 06/09/1979.
5. A relação dos candidatos com pedidos de isenção deferidos e/ou
indeferidos será divulgada no endereço eletrônico http://pro-
gep.furg.br/bin/edital/index.php até o dia 07/11/2016.
6. Caberá ao candidato realizar consulta no endereço eletrônico
http://progep.furg.br/bin/edital/index.php para verificar a sua situação
com relação à isenção do pagamento da taxa de inscrição.
7. O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferido, para ter
sua inscrição homologada, deverá efetuar o pagamento da taxa de-
vida, dentro do prazo estipulado no item IV - 7.
VI - DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1.O Conselho da Unidade Acadêmica responsável homologará as
inscrições dos candidatos e deliberará sobre o cronograma das ati-
vidades específicas do concurso no prazo máximo de 8 (oito) dias,
contados do encerramento das inscrições e serão publicados na Uni-
dade Acadêmica responsável e no endereço eletrônico http://pro-
g e p . f u rg . b r / b i n / e d i t a l / i n d e x . p h p .
2.Somente serão homologadas as solicitações de inscrição que aten-
dem às exigências previstas neste Edital.
VII - DAS PROVAS E DOS TÍTULOS
1.O concurso constará de:
a)provas, de caráter eliminatório, com peso 5 (cinco);
b)exame de títulos, de caráter classificatório, com peso 5 (cinco).
2.As provas obedecerão às seguintes modalidades e pesos:
a)prova escrita (discursiva ou dissertativa), eliminatória, com peso 5
(cinco);
b)prova didática, eliminatória, com peso 5 (cinco).
3.A entrega do material destinado ao exame de títulos constará no
cronograma das atividades do concurso.
4.Para a realização das provas o candidato deverá apresentar seu
documento de identidade, conforme item IV - 3.
VIII. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS
1. Os candidatos poderão apresentar impugnação fundamentada, com
objetivo de arguir impedimento dos membros da Banca Examinadora,
nos casos de: haver membro cônjuge, companheiro, convivente ou
parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim, até o
terceiro grau, de qualquer candidato; suspeição por interesse direto ou
indireto na aprovação de qualquer candidato; suspeição por amizade
íntima ou inimizade notória com algum dos candidatos ou com os
respectivos cônjuges, companheiros, conviventes, parentes e afins até
o terceiro grau.
2. A impugnação, devidamente fundamentada, deverá ser realizada
por meio eletrônico no endereço http://progep.furg.br/bin/edital/in-
dex.php, no prazo máximo de 2 (dois) dias contados do primeiro dia
subsequente ao da divulgação da homologação das inscrições, no
horário das 9h do primeiro dia às 23h59min do último dia.
3.A impugnação será apreciada pelo Conselho da Unidade no prazo
máximo de 2 (dois) dias, contados da data em que foi requerida.
4.O candidato poderá recorrer da decisão da Banca Examinadora em
relação às Provas e ao Exame dos Títulos, no que diz respeito aos
resultados preliminares, no prazo publicado no cronograma de ati-
vidades específicas do concurso, exclusivamente por meio eletrônico
disponível em http://progep.furg.br/bin/edital/index.php, no horário
das 9h do primeiro dia às 23h59min do último dia.
5.O julgamento dos recursos será realizado pela Banca Examinadora
no prazo de 1 (um) dia após o encerramento do prazo de interposição
de recursos.
6.Do concurso cabe impugnação de nulidade, que será apreciada se
for encaminhada por via postal, exclusivamente por SEDEX, que será
admitida desde que o candidato franqueie a remessa da documentação
ou enviada para o email conselhos@furg.br ou protocolada na Di-
visão de Protocolo - Campus Carreiros, Av. Itália, Km 8, Rio Gran-
de/RS, em horário de expediente, e dirigida ao Conselho Univer-
sitário, no prazo de 10 (dez) dias contados da homologação de seus

atos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração.
Endereçamento para a correspondência: Universidade Federal do Rio
Grande - FURG / Secretaria dos Conselhos / Conselho Universitário
- Av. Itália, Km 8 - 96203-900 - Rio Grande - RS.
7.Não será aceito nenhum recurso por outra forma que não citada
nesse edital.
8.Recursos inconsistentes serão indeferidos.
9.Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.
O direito de petição fica assegurado, sem efeito suspensivo
10. A FURG não se responsabilizará por recurso não recebido por
motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação,
congestionamento nas linhas de comunicação ou outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
IX. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
01.Será divulgado no endereço eletrônico http://pro-
gep.furg.br/bin/edital/index.php, até o início do período das inscri-
ções, as normas do concurso, o programa das provas, a tabela de
pontuação dos títulos e a nominata da Banca Examinadora.
02.Todos os horários para esse concurso obedecerão o horário oficial
de Brasília - DF.
03.Não será admitido ingresso de candidato nos locais de realização
das provas após o horário fixado para o seu início.
04.Será excluído do concurso, o candidato que:
a)fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.
b)agir com incorreção ou descortesia para com qualquer pessoa da
equipe encarregada da aplicação das provas.
c)for responsável por falsa identificação pessoal.
d)utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação
própria ou de terceiros, em qualquer fase do concurso público.
e)retirar-se do recinto de prova durante a realização das mesmas, sem
a devida autorização.
f)deixar de comparecer a quaisquer das provas, na data e horário
indicados no cronograma de atividades específicas do concurso.
g)não atender as determinações regulamentares da FURG.
05.Não será aceito pedido de juntada, complementação, retirada,
substituição ou retificação de documentos em data posterior a es-
tipulada para cada etapa que exija a entrega de documentos.
06.Os títulos devem corresponder a cursos de graduação e pós-gra-
duação reconhecidos, nos termos do disposto no art. 48 da Lei nº
9.394, de 20/12/1996. O candidato cuja formação acadêmica tenha
sido realizada no exterior deverá comprovar ser portador de diploma
revalidado e registrado na forma da lei.
07.Os documentos referentes ao requisito mínimo para ingresso serão
exigidos somente para investidura no cargo, conforme Artigo 19, §
único, do Decreto nº 6.944.
08.O candidato nomeado que, no momento da posse, não apresentar a
formação acadêmica exigida neste Edital, terá sua nomeação tornada
sem efeito.
09.Os candidatos aprovados, até que venham ser efetivados nos car-
gos para os quais foram aprovados, podem vir a ser convidados a
prestar serviço temporário, nos termos da Lei nº 8.745 de 09/12/1993,
e suas alterações, conforme ACÓRDÃO Nº 1424/2011 - TCU 2ª
Câmara, sem que isso implique prejuízo às suas posições na ordem de
classificação.
10.Ao assumir o cargo, será exigida disponibilidade de horário com-
patível com as necessidades da Unidade Acadêmica. Neste aspecto,
serão observadas as normas legais referentes à Acumulação de Cargos
e Empregos Públicos.
11.O candidato aprovado, que possuir titulação superior à exigida no
edital, quando da sua admissão, poderá submeter à análise da Co-
missão Permanente do Pessoal Docente (CPPD) para progressão fun-
cional por titulação e conseqüente repercussão financeira no ven-
cimento.
12.A homologação do resultado do concurso será publicada no Diário
Oficial da União, constando a relação dos candidatos em ordem de
classificação no certame
13.O prazo de validade deste concurso público será de dois anos,
contados da data da primeira publicação do Edital de Homologação
do Concurso Público no Diário Oficial da União, prorrogável por
igual período, no interesse da FURG.
14.Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer
editais complementares deste concurso que vierem a ser publicados
pela FURG, bem como as disposições e instruções contidas no en-
dereço eletrônico http://progep.furg.br/bin/edital/index.php, e demais
expedientes pertinentes.
15.É da inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publi-
cação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Con-
curso Público no Diário Oficial da União ou no endereço eletrônico
h t t p : / / p r o g e p . f u rg . b r / b i n / e d i t a l / i n d e x . p h p .
16.Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Examinadora, con-
forme previsto no art. 34 da Deliberação nº 077/2015 - COEPEA.

DANILO GIROLDO
Reitor

Em Exercício




