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5.14.1. O tema correspondente a cada turno de aplicação
deverá ser sorteado com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
e máxima de 30 (trinta) horas do início da respectiva prova.
5.15. A aula de que trata este item deverá ter duração máxima de 60 (sessenta) minutos.
5.16. Cada candidato deverá entregar aos membros da comissão examinadora o respectivo plano de aula antes do início desta.
5.17. Os concursos obedecerão, em todas as suas fases, à
legislação e às normas aprovadas pela Resolução 52/09 - CEPE/UFES
e suas alterações e pela Portaria MP 450/02, bem como, ao Decreto
6.944/2009.
5.18. Nos dias de realização das provas, não será permitido
ao candidato entrar e/ou permanecer no local do exame com armas ou
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo bank,
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador,
etc.), excetos aqueles que serão utilizados como apoio didático para a
apresentação das provas. Caso o candidato leve alguma arma e/ou
algum aparelho eletrônico, esses deverão ser recolhidos pelo Departamento. O descumprimento da presente instrução implicará na
eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
5.19. A prova de títulos consistirá da apreciação de trabalhos
científicos e de títulos acadêmicos, por meio de documentos comprobatórios de formação e de aperfeiçoamento acadêmico do candidato, de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, de sua
produção científica, artística e cultural, e de sua experiência profissional na área/subárea do concurso. A prova de títulos ocorrerá em
data posterior à prova escrita e à prova de aptidão didático-prática, e
dela somente participarão os candidatos aprovados nessas provas anteriores, de acordo com o critério estabelecido no Art. 39 da Resolução 52/2009.
5.20. Com base na Lei 12.527, de 18.11.2011, as provas
constituem documentos disponibilizados ao público.
6. DOS RECURSOS:
6.1. Somente participarão da prova de aptidão didático-prática os candidatos classificados na prova escrita, de acordo com os
critérios definidos no Art. 39 da Resolução 52/2009. Poderá participar
da prova de aptidão didático-prática o candidato que interpuser recurso quanto à nota obtida na prova escrita e se o recurso não tiver
sido julgado até a data da realização da prova em questão.
6.2. No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir da
divulgação do relatório conclusivo referido no Art. 43 da Resolução
52/2009, os candidatos poderão apresentar solicitação fundamentada
de revisão de julgamento de qualquer prova à comissão examinadora,
por meio de encaminhamento da solicitação ao Chefe do Departamento responsável pelo concurso.
6.3. Solicitações de vista da prova escrita do candidato deverão ser atendidas pela comissão examinadora.
6.4. A comissão examinadora terá prazo de até 15 (quinze)
dias para se manifestar, por escrito, quanto ao mérito do pedido.
6.5. A homologação do concurso só poderá ser efetivada
depois de esgotados todos os prazos de recursos previstos na Resolução 52/2009.
7. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO
DOS CANDIDATOS:
7.1. Cada membro da comissão examinadora concederá pontuação individual a cada candidato na prova escrita e na prova de
aptidão didático-prática.
7.2. A média final de cada prova prevista no caput deste
artigo será calculada pela média aritmética dos valores individuais
emitidos pelos membros da comissão examinadora.
7.3. A pontuação obtida pelo candidato na prova de títulos
será única e representará a avaliação final do seu curriculum vitae
feita coletivamente pela comissão examinadora.
7.4. Concluídas todas as provas e emitidas todas as pontuações, a comissão examinadora emitirá parecer conclusivo considerando cada candidato habilitado ou não no concurso para o qual
foi inscrito.
7.5. Para ser habilitado no concurso cada candidato deverá
alcançar a nota mínima de aprovação - 70 (setenta pontos) - na prova
escrita e na prova de aptidão didática.
7.6. Havendo mais de 01 (um) candidato habilitado, a comissão examinadora indicará a respectiva ordem de classificação em
função das notas alcançadas pelos candidatos, observados os seguintes critérios na ordem sucessiva de maiores notas de desempate: nota
na prova escrita, depois a nota na prova de aptidão didático-prática e
por último a nota na prova de títulos. Em qualquer dos casos, persistindo o empate, a vaga caberá ao candidato mais idoso.
7.7. A prova de plano de trabalho consistirá da apresentação
pública pelo candidato de um plano de trabalho de sua autoria, onde
apresente suas propostas para o desenvolvimento de suas futuras
atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de conhecimento do
concurso. Essas atividades deverão ser detalhadas quanto a opções
teórico-metodológicas e práticas para assegurar a aprendizagem no
tocante a ensino, quanto a projetos de pesquisa em uma perspectiva
de médio prazo, e quanto a projetos de extensão que levem a UFES
a contribuir para a solução de problemas da sociedade.

8. DO PRAZO DE VALIDADE:
Os concursos terão validade pelo prazo de dois anos, contada
a partir da data da homologação do concurso, podendo ser prorrogado
por igual período.
9. DA REMUNERAÇÃO:
Professor Adjunto-A - DE (com titulação de Doutor): R$
8.344,64
(VB= R$ 3.804,29 + RT= R$ 4.540,35)
Professor Adjunto-A - 20 horas (com titulação de Doutor):
R$ 2.752,60
(VB= R$ 1.966,67 + RT= R$ 785,93)
Professor Assistente-A - DE ( com titulação de Mestre): R$
5.736,27
(VB= R$ 3.804,29 + 1.931,98)
Professor Assistente-A - 20 horas (com titulação de Mestre):
R$ 2.394,74
(VB= R$ 1.966,67 + RT= R$ 428,07)
10. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
10.1. A homologação do resultado será publicada no Diário
Oficial da União de acordo com o anexo II do Decreto 6.944/2009,
por ordem de classificação.
10.2. Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de acordo com o item 9.1, ainda que tenham atingido nota
mínima (70 pontos), estarão automaticamente reprovados no concurso
público;
10.3. Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados serão considerados reprovados nos termos do
art.16 do Decreto 6.944/2009.
11. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA
NO CARGO:
11.1. Possuir a escolaridade exigida para o cargo.
11.2. Estar o candidato em perfeitas condições de sanidade
física e mental, comprovadas em inspeções médicas realizadas pela
Junta Médica Pericial da UFES, bem como a apresentação de toda a
documentação que comprove que cumpriu os requisitos previstos no
presente edital;
11.3. Entregar ORIGINAL e cópia dos documentos, conforme relação disponibilizada no sítio www.progep.ufes.br.
11.4. Outros documentos poderão ser requisitados, por ocasião de investidura no cargo.
11.5. Outras exigências estabelecidas em lei poderão ser solicitadas para o desempenho das atribuições do cargo.
12. DA NOMEAÇÃO:
12.1. A nomeação será publicada no diário oficial da união
(www.in.gov.br), seção II, na parte do Ministério da Educação. A
partir da data da publicação, o candidato terá 30(trinta) dias para
tomar posse. O não comparecimento no prazo estabelecido implicará
desistência do referido cargo. Não será aceita documentação incompleta e só tomará posse o candidato que preencher os requisitos
básicos para investidura no cargo. Caso não possua diploma de pósgraduação, o candidato deverá entregar atestado ou declaração de
defesa do mestrado ou doutorado, expedida pela coordenação do
programa de pós-graduação (devidamente assinada pelo coordenador
com a respectiva identificação da assinatura), informando que o curso
é reconhecido pela CAPES/MEC, que o candidato cumpriu todos os
requisitos para a outorga do grau e que o diploma encontra-se em fase
de confecção e/ou registro. Se a defesa da dissertação/tese tiver ocorrido há mais de 1 (um) ano, o candidato deverá apresentar o diploma
ou declaração/atestado atual com o comprovante (original e cópia)
que requisitou a emissão do diploma.
13. DA LOTAÇÃO
13.1. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas
serão lotados nos respectivos centros/departamentos para os quais
prestaram o certame.
13.2. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas
para as áreas disponibilizadas no Centro de Ciências Agrárias (CCA)
, situado em Alegre/ES e no Centro Universitário Norte do Espírito
Santo (CEUNES), situado em São Mateus/ES, deverão permanecer,
no mínimo, por 10 (dez) anos, nos termos da Resolução nº 43/2005Conselho Universitário, visando à concretização do Plano de Expansão e Consolidação da Interiorização Presencial da UFES (Cláusula de Barreira).
14. DO ESTÁGIO PROBATÓRIO:
14.1. O candidato nomeado para o cargo de provimento
efetivo ficará sujeito, nos termos do artigo 41, caput da Constituição
Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº
19/98, a estágio probatório, durante o qual sua aptidão, capacidade e
desempenho no cargo serão avaliados.
15. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
15.1. A jornada de trabalho poderá ser cumprida nos períodos diurno e noturno, conforme necessidade da Instituição.
15.2. Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação no concurso público, valendo, para
esse fim, o resultado publicado no Diário Oficial da União.
15.3. Há possibilidade do aproveitamento de candidato habilitado em outro certame da UFES ou de outra Instituição Federal de
Ensino Superior;
15.4. O presente edital poderá ser cancelado ou alterado, em
parte ou no todo, a qualquer tempo, desde que motivos supervenientes, legais ou relevantes assim o determinem, sem que isto venha
a gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados, excetuando-se a devolução da taxa de inscrição, conforme estabelecido no
item 3.1.
15.5. Os candidatos deverão retirar, no local de aplicação das
provas, a documentação entregue por ocasião da inscrição, no prazo
de até 60(sessenta) dias, após a publicação do edital de homologação
no diário oficial da união, após esta data serão incinerados.
15.6. O inteiro teor do presente edital poderá ser encontrado
no sítio www.progep.ufes.br e nos locais de inscrição.
15.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de
Inscrição do Centro responsável por cada concurso.
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CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 42/2014
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 010276/2014-21., publicada no DOU de 07/11/2014 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de microscópios biológicos
binoculares para atender a demanda do Departamento de Biologia da
Universidade Federal do Espírito Santo. Novo Edital: 08/12/2014 das
08h00 às 11h00 e d12h00 às 17h00. Endereço: Alto Universitario, S/n
- Cx. Postal 16 Guararema - ALEGRE - ESEntrega das Propostas: a
partir de 08/12/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/12/2014, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
NAIADE NICOLI ROSA
Pregoeira
(SIDEC - 05/12/2014) 153050-15225-2014NE800002

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO
DE MORAES
EXTRATOS DE CONTRATOS - UASG 153047
Contrato
nº
91/2014-HUCAM/UFES.
Processo
nº
23068.300336/2014-56. Pregão SISPP nº 102/2014-HUCAM/UFES.
Contratante: Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes/UFES,
CNPJ nº 32.479.164/0001-30. Contratada: Diamed Latino América
S.A., CNPJ nº 71.015.853/001-45. Objeto: Comodato de equipamentos básicos necessários à realização da técnica gel-centrifugação, sendo 02 (duas) centrífugas, 02 (duas) incubadoras e 02 (duas) pipetas
automáticas manuais, com assistência técnica gratuita, para atender ao
Serviço de Hemoterapia do HUCAM/UFES, conforme especificações
e condições constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital do
Pregão. Vigência: 04/12/2014 a 03/12/2015. Data de Assinatura:
04/12/2014. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.
Contrato
nº
92/2014-HUCAM/UFES.
Processo
nº
23068.004502/2014-34. Pregão SISPP nº 121/2014-HUCAM/UFES.
Contratante: Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes/UFES,
CNPJ nº 32.479.164/0001-30. Contratada: LA Vita Comércio Varejista e Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda., CNPJ nº
07.944.657/0001-56. Objeto: Comodato de uma geladeira com capacidade de 280 litros, a fim de armazenar as dietas para nutrição
enteral a serem distribuídas nos horários pré-estabelecidos com assistência técnica gratuita, para atender à Unidade de Nutrição Clínica
do HUCAM/UFES, conforme especificações e condições constantes
do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão. Vigência:
04/12/2014 a 03/12/2015. Data de Assinatura: 04/12/2014. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.
Contrato
nº
66/2014-HUCAM/UFES.
Processo
nº
23068.000119/2014-15. Pregão SISPP nº 53/2014-HUCAM/UFES.
Contratante: Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes/UFES,
CNPJ nº 32.479.164/0001-30. Contratada: Greiner Bio-One Brasil
Produtos Médicos Hospitalates Ltda., CNPJ nº 71.957.31/0001-47
Objeto: Comodato de equipamento automatizado para leitura de exames V.H.S., com assistência técnica gratuita, para atender o HUCAM/UFES, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão. Vigência: 24/10/2014
a 23/10/2015. Data de Assinatura: 24/10/2014. Fundamento Legal:
Lei nº 8.666/93.
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº 23068.300336/2014-56. Pregão nº 102/2014-HUCAM/UFES. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
materiais de hematologia para atender ao Serviço de Hematologia do
HUCAM/UFES. Vigência: 04/12/2014 a 03/12/2015. Data da Assinatura: 04/12/2014. Empresa: Diamed Latino América S.A,
CNPJ/MF 71.015.853/001-45, itens: 1 - 12 - R$ 332,00, 2 - 12 - R$
326,00, 3 - 24 - R$ 106,00, 4 - 96 - R$ 56,00, 5 - 3.456 - 10,00, 6
- 1.152 - R$ 9,12, 7 - 144 - R$ 19,76, 8 - 288 - R$ 22,00, 9 - 144 R$ 12,18, 10 - 2.304 - R$ 6,70, 11 - R$ 24,00, 12 - 3.456 - R$ 6,75,
13 - 576 - R$ 23,10, 14 - 24 - R$ 84,00 e 15 - 24 - R$ 58,00. Valor
Total R$ 130.752,00.
Processo nº 23068.004502/2014-34. Pregão nº 121/2014-HUCAM/UFES. Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de
empresa para prestação de serviço de manipulação, envase e distribuição de Dietas Enterais e Dietas Enterais Pediátricas para o
HUCAM/EBSERH/UFES. Vigência: 03/12/2014 a 02/12/2015. Data
da Assinatura: 03/12/2014. Empresa: LA Vita Comércio Varejista e
Atacadista
de
Produtos
Alimentícios
Ltda.,
CNPJ/MF
07.944.657/0001-56, itens: 1 - 1.040 - R$ 30,00, 2 -2.900 - R$ 50,00,
3 - 1.160 - R$ 45,00, 4 - 1.600 - R$ 60,00, 5 - 380 - 90,00, 6 - 1.120
- R$ 75,00, 7 - 1.260 - R$ 78,00, 8 - 680 - R$ 89,00, 9 - 110 - R$
205,00, 10 - 1.200 - R$ 139,75, 11 - 570- R$ 60,00, 12 - 5.600 - R$
0,30, 13 - 8.000 - R$ 0,50, 14 - 28.000 - R$ 0,44, 15 - 22.200 - R$
0,76, 16 - 28.000 - R$ 0,47 e 17 - 20.000 - R$ 0,40.
Processo nº 23068.000119/2014-15. Pregão nº 53/2014-HUCAM/UFES. Objeto: Registro de Preços para eventual Aquisição de
Materiais Laboratoriais para a Unidade de Laboratório de Anatomia
Patológica do HUCAM/UFES. Vigência: 24/10/2014 a 23/10/2015.
Data da Assinatura: 24/10/2014. Empresas: Greiner Bio-One Brasil
Produtos Médicos Hospitalares Ltda, CNPJ/MF 71.957.310/0001-47,
item 3 - 15.000 - R$ 1,70; Zyon Sciennce Diagnósticos Ltda., CNPJMF 07.090.895/0001-41, itens: 12 - 3.000 - R$ 2,20, 13 - 1.200 - R$
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