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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS

EDITAL Nº 8, DE 3 DE MAIO DE 2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Diretora do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal de Campina
Grande, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que se
encontram abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto da
Carreira do Magistério Superior, Classe Assistente, Nível 1, para a área de conhecimento Filosofia,
devidamente autorizado pelo Magnífico Reitor e em conformidade com a Lei Nº 8.745, com as
alterações feitas pelas Leis 9.849/99, 10.667/03, 10.973/04 e 11.123/05, e pela Lei Nº 12.425, de
17/06/2011, Resolução Nº 02/2006 da Câmara de Gestão Administrativo-Financeira, Lei Nº 12.772/12,
alterada pela Lei Nº 12.863, de 24/09/2013, e nº 13.325, de 29/07/2016, e as disposições contidas neste
Edital.

As inscrições serão, presenciais ou por procuração, com firma reconhecida, no Protocolo
Setorial do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais - Campus de Sousa, da Universidade Federal de
Campina Grande - CCJS/UFCG, localizado na BR-230- Rodovia Governador Antônio Mariz, Km 466,5-
BR 230, Fazenda Cezário, CEP: 58.800-000, nos dias úteis, no período de 14 a 18 de maio de 2018,

nos seguintes horários: 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min. O processo seletivo terá
validade de 1 (um ) ano podendo ser prorrogado por igual período e o valor da taxa de inscrição é de
R$ 75,00 (setenta e cinco reais). O período de solicitação de isenção da taxa de inscrição é de 14 e 15
de maio de 2018 e o candidato cujo pedido de isenção tiver sido indeferido, deverá efetuar o pagamento
da taxa de inscrição até o dia 18 de maio de 2018.

A área de conhecimento objeto do processo seletivo e vaga respectivas estão especificadas na
tabela abaixo:

. Unidade Área Regime Titulação Mínima Exigida Va g a s

. Direito Filosofia T- 40 Graduação em Filosofia; Mestrado em
Filosofia ou áreas afins.

01

A versão completa do Edital está disponível no Centro de Ciências Jurídicas e Sociais e na
internet (www.ccjs.ufcg.edu.br e/ou www.ufcg.edu.br)

JÔNICA MARQUES COURA ARAGÃO

EDITAL Nº 7, DE 3 DE MAIO DE 2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Diretora do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal de Campina
Grande, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que se
encontram abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto da
Carreira do Magistério Superior, Classe Assistente, Nível 1, para a área de conhecimento Serviço
Social, devidamente autorizado pelo Magnífico Reitor e em conformidade com a Lei Nº 8.745, com
as alterações feitas pelas Leis 9.849/99, 10.667/03, 10.973/04 e 11.123/05, e pela Lei Nº 12.425, de
17/06/2011, Resolução Nº 02/2006 da Câmara de Gestão Administrativo-Financeira, Lei Nº 12.772/12,
alterada pela Lei Nº 12.863, de 24/09/2013, e nº 13.325, de 29/07/2016, e as disposições contidas
neste Edital.

As inscrições serão realizadas, presenciais ou por procuração, com firma reconhecida, no
Protocolo Setorial do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais - Campus de Sousa, da Universidade
Federal de Campina Grande - CCJS/UFCG, localizado na BR-230- Rodovia Governador Antônio
Mariz, Km 466,5- BR 230, Fazenda Cezário, CEP: 58.800-000, nos dias úteis, no período de 14 a
18 de maio de 2018, nos seguintes horários: 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min.
O processo seletivo terá validade de 01 (um) ano podendo ser prorrogado por igual período e o valor
da taxa de inscrição é de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). O período de solicitação de isenção da
taxa de inscrição é de 14 e 15 de maio de 2018 e o candidato cujo pedido de isenção tiver sido
indeferido, deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 18 de maio de 2018.

A área de conhecimento objeto do processo seletivo e vagas respectivas estão especificadas
na tabela abaixo:
. Unidade Área Regime Titulação Mínima Exigida Va g a s
. Direito Serviço Social T- 40 Graduação em Serviço Social; Mestrado em Ser-

viço Social ou áreas afins.
02

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO

EDITAL Nº 9, DE 8 DE MAIO DE 2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido da Universidade Federal
de Campina Grande, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados,
que se encontram abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto
da Carreira do Magistério Superior, Classe Auxiliar, Nível 1, área de Música (Educação Musical),
devidamente autorizado pelo Magnífico Reitor e em conformidade com a Lei Nº 8.745, com as
alterações feitas pelas Leis 9.849/99, 10.667/03, 10.973/04 e 11.123/05, e pela Lei Nº 12.425, de
17/06/2011, Resolução Nº 002/2006 da Câmara de Gestão Administrativo-Financeira, Lei Nº
12.772/12, alterada pela Lei Nº 12.863, de 24/09/2013,Lei 13.325 de 29 de julho de 2016 e as
disposições contidas neste Edital.

As inscrições serão realizadas no Protocolo Setorial do CDSA/UFCG, Campus de Sumé, no
período de 21 a 25 de maio de 2018, nos seguintes horários: 08h00 às 12h00, e 14h00 às 18h00. O
processo seletivo terá validade de 01 (um) ano podendo ser prorrogado por igual período e o valor
da taxa de inscrição é de R$ 60,00 (sessenta reais. O período de solicitação de isenção é até o dia
23 de maio de 2018 e o candidato cujo pedido de isenção tiver sido indeferido, deverá efetuar o
pagamento da taxa de inscrição até o dia 25 de maio de 2018.

A área de conhecimento objeto do processo seletivo e vagas respectivas estão especificadas
na tabela abaixo:
. Unidade Área Regime de

Tr a b a l h o
Titulação Mínima Exigida Va g a s

. Educação do
Campo

Música (Educação
Musical)

T - 40 Graduação em: Licenciatura em Mú-
sica ou Educação Artística com Ha-
bilitação em Música

01

A versão completa do Edital está disponível no Centro de Desenvolvimento Sustentável do
Semiárido e na (www.cdsa.ufcg.edu.br).

JOSÉ VANDERLAN LEITE DE OLIVEIRA

A versão completa do Edital está disponível no Centro de Ciências Jurídicas e Sociais e na
internet (www.ccjs.ufcg.edu.br e/ou www.ufcg.edu.br)

JÔNICA MARQUES COURA ARAGÃO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2013

ESPÉCIE: Termo de Aditamento ao Contrato Nº 20/2013
CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO
CNPJ (MF): 05.055.128/0002-57
CONTRATADA: POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A
CNPJ (MF): 00.904.951/0001-95
OBJETO: Modificação dos automóveis da frota do HUAC.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e legislação complementar.
DATA E ASSINATURA: 03/05/2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 158719

Número do Contrato: 2/2017.
Nº Processo: 12239100688201892.
DISPENSA Nº 4/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO -CARIRI-UFCA. CNPJ
Contratado: 07047251000170. Contratado : COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -.Objeto:
Ratificam-se os termos da cláusula de vigência do contrato e convalidam-se os atos anteriormente
praticados, prorrogando-se os prazo de vigência por 12(doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93
. Vigência: 10/04/2018 a 09/04/2019. Valor Total: R$1.440.976,61. Fonte: 8100000000 - 2018NE800160.
Data de Assinatura: 09/04/2018.

(SICON - 10/05/2018) 158719-26449-2018NE800079

EDITAL Nº 20, DE 10 DE MAIO DE 2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Cariri, Roberto Rodrigues Ramos, no uso de suas atribuições legais conferidas através da Portaria nº 6, de 18/07/2013, publicada no D.O.U.
em 19/07/2013, assim como a Portaria nº 110, de 02/06/2017, publicada no D.O.U em 09/06/2017 e com fundamento nas Leis nº 8.745/93, nº 10.436/2001 e nº 12.319/2010, nos Decretos nº 6.944/2009 e nº 5.626/2005,
na Portaria Interministerial n° 173, de 30/06/2017 e na Portaria nº 314 de 05/04/2018 do Ministério da Educação, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para o Processo Seletivo
Simplificado para contratação, por tempo determinado, de Profissional Técnico Especializado em Linguagem de Sinais, de nível superior, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público na
Universidade Federal do Cariri - UFCA.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado regido por este Edital será realizado pela Coordenadoria de Admissão e Dimensionamento sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
1.2 A contratação ocorrerá para o total de vagas conforme quadro abaixo e para aquelas que venham a surgir no período de validade do presente Edital.
1.3 Para preencher a vaga o candidato aprovado deverá possuir: Curso superior de Tradução e Interpretação com habilitação em Letras Libras - Língua Portuguesa (Bacharelado em Letras Libras); Curso

superior em qualquer área com certificado de Proficiência na Tradução e Interpretação da Libras - Língua Portuguesa (PROLIBRAS), comprovada por certificado obtido por meio de exame promovido pelo MEC; Curso
superior em qualquer área com certificado de formação Técnica em Tradução e Interpretação da Libras - Língua Portuguesa de no mínimo 1.200h/a, promovido por instituições de ensino superior, médio ou instituições
credenciadas pelo MEC; Curso superior em qualquer área com certificado de formação em Tradução e Interpretação da Libras - Língua Portuguesa de no mínimo 240h/a, realizado por organizações da sociedade civil
representativas da comunidade surda e validado por secretarias de educação (SEDUC/MEC).

. Denominação da Vaga Nível/Padrão Va g a s Vagas (Pessoas com Deficiência) Regime de Trabalho Taxa de Inscrição

. Técnico Especializado em Linguagem de Sinais E-I/01 3 - 40h R $ 11 5 , 0 0

*Verificar item 15 deste edital.
2. DA CONTRATAÇÃO
2.1 O candidato aprovado será contratado se comprovar que satisfaz as seguintes condições:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem foi conferida igualdade nas condições previstas no parágrafo 1° do inciso II do artigo 12 da Constituição Federal;
b) ter idade mínima de 18 anos;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
e) possuir a qualificação exigida para a vaga a que concorre, constante no subitem 1.3.
2.2 É proibida a contratação, nos termos da Lei nº 8.745/93, de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou

servidores de suas subsidiárias e controladas.
2.3 Será estabelecido prazo contado da convocação para o candidato aprovado firmar o contrato com a instituição. O referido prazo poderá ser prorrogado, mediante apresentação de motivos devidamente

justificados.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


Nº 90, sexta-feira, 11 de maio de 2018 61ISSN 1677-70693

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 053020180511 00061

2.4 O candidato poderá desistir de sua contratação, devendo, para isso, assinar termo de desistência.
2.5 Não será aceito, em hipótese alguma, termo de desistência para final de fila.
2.6 O contrato será de 1 (um) ano, com possibilidade de prorrogação até o limite máximo de 02 (dois) anos, a critério da universidade, conforme art. 4º da Portaria Interministerial nº 173, de 20 de junho

de 2017.
2.7 A contratação é proibida para candidatos que já tenham firmado contrato nos termos da Lei nº 8.745, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do seu contrato anterior.
2.8 O contrato será celebrado no regime de trabalho de 40 horas semanais, distribuída nos turnos diurnos e noturnos, de acordo com a necessidade da Universidade.
2.9 O contratado desenvolverá suas atividades principalmente na sala de aula de modo a viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas,

realizando o trabalho de tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, bem como no apoio em outras atividades assemelhadas, segundo o interesse da UFCA e a competência do cargo/função,
além de outras previstas na legislação vigente, assessorando ainda as atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura.

3. DA INSCRIÇÃO
3.1 A inscrição far-se-á, exclusivamente de forma online, através da plataforma FORMS/UFCA (https://forms.ufca.edu.br - Edital 20/2018 - Formulário de Inscrição), no período de 14 a 25 de maio de 2018.

Mais esclarecimentos podem ser obtidos pelo correio eletrônico concursos. p r o g e p @ u f c a . e d u . b r.
3.2 A inscrição se dará a partir do preenchimento do formulário online, conforme subitem 3.1 e do envio dos seguintes documentos digitalizados:
a) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição ou do Resultado Final da Solicitação de Isenção, este último para o caso de candidato que teve sua solicitação de isenção deferida;
b) Cópia do documento de identificação;
c) Laudo Médico (para solicitante de Atendimento Especial).
3.3 Os documentos que serão anexados no sistema de inscrição devem ser no formato PDF (Portable Document Format ou Formato Portátil de Documento) com tamanho do arquivo no máximo de 4

megabytes.
3.4 Não será aceita, em qualquer hipótese, a entrega ou a juntada de documentos após os prazos fixados neste Edital.
3.5 A taxa de inscrição deverá ser paga exclusivamente no Banco do Brasil, através da Guia Recolhimento da União - GRU disponível em: http://consulta.te s o u r o . f a z e n d a . g o v. b r / g r u _ n o v o s i t e / g r u _ s i m p l e s . a s p .

A Guia GRU deve ser preenchida conforme o Quadro de Instruções para Preenchimento da Guia-GRU.
3.5.1 O comprovante de pagamento da inscrição deve ser escaneado e anexado ao formulário de inscrição. O valor da taxa de inscrição consta no quadro do subitem 1.2. Não será aceito pagamento da inscrição

com data posterior ao último dia de inscrição.
3.5.2 O simples agendamento com seu respectivo demonstrativo não constitui documento válido para comprovar o pagamento da inscrição.
3.5.3 Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor e/ou dos documentos exigidos para inscrição, salvo em caso de cancelamento do processo seletivo.
3.6 A publicação do Resultado Preliminar das Inscrições ocorrerá em até 15 (quinze) dias a contar do prazo final para inscrições, no portal da UFCA.
3.7 No caso da inscrição ser indeferida, o candidato poderá entrar com recurso fundamentado contra o indeferimento e apresentar os documentos aptos para a regularização da mesma através de formulário

específico disponível na plataforma FORMS/UFCA, no prazo de 02 (dois) dias, conforme Cronograma de Atividades.
3.8 A divulgação do Resultado Final das Inscrições se dará após o encerramento do prazo de recurso, no portal eletrônico da UFCA, respeitando o dia previsto no Cronograma de Atividades.
3.9 A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas

de comunicação ou outros fatores adversos que impossibilitem a transferência de dados ou a impressão do boleto de pagamento.
3.10 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas que regulamentam o processo seletivo simplificado e do presente Edital.
4. DA ISENÇÃO
4.1 O candidato poderá solicitar isenção da taxa de inscrição, nos termos do Decreto nº 6.593/2008, mediante preenchimento do Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, exclusivamente pela

plataforma FORMS/UFCA (https://forms.ufca.edu.br - Edital 20/2018 - Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição), no período estabelecido no Cronograma de Atividades.
4.2 Após análise das informações/declarações contidas na Solicitação de Isenção, e considerando ainda, o resultado de consulta ao CADÚNICO, será publicado no portal da UFCA o Resultado Preliminar da

Solicitação de Isenção, no prazo estabelecido no Cronograma de Atividades.
4.3 No caso da solicitação de isenção ser indeferida, o candidato poderá entrar com recurso fundamentado contra o indeferimento e apresentar os documentos aptos para a regularização da mesma através de

formulário específico disponível na plataforma FORMS/UFCA, no prazo de 2 (dois) dias, conforme Cronograma de Atividades.
4.4 Após análise dos recursos de que trata o subitem anterior, a PROGEP publicará o Resultado Final da Solicitação de Isenção no portal da UFCA, no prazo previsto no Cronograma de Atividades.
4.5 Persistindo o indeferimento, o candidato poderá efetuar sua inscrição nos termos do item 3 deste edital, dentro do período de inscrição, realizando o pagamento conforme subitem 3.5.
4.6 O candidato cuja solicitação de isenção for deferida deverá efetuar sua inscrição, anexando o Resultado Final da Solicitação de Isenção no campo ''comprovante de pagamento'' do formulário de inscrição,

nos termos dos subitens 3.1 e 3.2 deste edital, dentro do período de inscrição.
4.7 O simples pedido de isenção não se constitui efetivação de inscrição, ou seja, caso a isenção seja deferida, o candidato deverá efetuar a inscrição de acordo com o item 3 deste edital.
5. DO ATENDIMENTO ESPECIAL
5.1 O candidato portador de deficiência, de acordo com a Lei nº 7.853/1989, comprovada necessidade especial, e em atenção ao Art. 40, § 1º e § 2º, do Decreto nº 3.298/1999, poderá solicitar, durante o período

estabelecido para as inscrições, condição especial para a realização das provas. Para tanto, deverá:
a) Formalizar a solicitação de atendimento especial através do formulário de inscrição disponível na plataforma FORMS/UFCA (https://forms.ufca.edu.br - Edital 20/2018 - Formulário de Inscrição);
b) Anexar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa

da deficiência, indicando o atendimento especial que necessita para a realização das provas.
5.2 O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá requerer, apresentando laudo contendo parecer emitido por especialista da área de sua deficiência,

no prazo previsto para inscrições.
5.2.1 O tempo adicional a que se refere o subitem 5.2 será correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do tempo previsto para cada modalidade de prova eliminatória.
5.2.2 O candidato com deficiência que necessitar de atendimento especial e não anexar o Laudo Médico ou não cumprir os procedimentos e prazos expressos nos subitens 5.1 e 5.2 ficará impossibilitado de

realizar as provas em condições especiais e não terá direito a ampliação de tempo.
5.3 A candidata que estiver amamentando poderá requerer atendimento especial durante o período de inscrição e, em caso de deferimento, será disponibilizada uma sala onde a criança ficará acompanhada

de um responsável trazido pela candidata, não sendo possível interromper a execução de sua prova de desempenho prático para a amamentação.
5.3.1 A candidata lactante que trouxer criança sem acompanhante não realizará as provas.
5.4 No atendimento diferenciado não se incluem atendimento domiciliar, hospitalar e transporte.
5.5 As solicitações de que tratam este item ficam sujeitas à análise por parte da CAD/PROGEP e seus resultados serão comunicados conforme Cronograma de Atividades.
5.6 No caso de indeferimento da solicitação de atendimento especial, o candidato poderá entrar com recurso conforme subitem 3.7 deste edital.
6. DAS PROVAS
6.1 O processo seletivo simplificado constará de duas fases:
6.1.1 Fase 1: Prova de Desempenho Prático - valendo até 100 (cem) pontos, de caráter classificatório e eliminatório, peso 02 (dois);
6.1.2 Fase 2: Prova de Títulos - com pontuação conforme Anexo II, de caráter classificatório, peso 1 (um).
7. DA PROVA DE DESEMPENHO PRÁTICO
7.1 A Prova de Desempenho Prático será constituída de três etapas:
7.1.1 Primeira etapa - Prova de Tradução: o candidato assistirá um vídeo em Libras e terá que traduzi-lo para a língua portuguesa escrita. Para realização dessa etapa, todos os candidatos ficarão em sala com

computador individual para cada candidato, na presença de fiscal. O candidato efetuará o controle do vídeo, podendo voltar ou adiantar, manipulando o computador colocado à sua disposição, o qual não terá acesso
à internet. O vídeo poderá ser repassado tantas vezes quantas forem necessárias ao candidato, desde que observada a duração total do tempo dessa etapa, que será de 1h (uma hora). Para a realização dessa etapa será
disponibilizada, ao candidato, folha oficial de resposta e folha de rascunho.

7.1.2 Segunda etapa - Prova de Interpretação: o candidato escutará um áudio em língua portuguesa e terá que interpretá-lo para Libras de forma simultânea na presença da comissão julgadora, a qual avaliará
a apresentação de cada candidato individualmente. O tempo de duração será de 15 (quinze) minutos por candidato. Essa etapa será gravada (áudio e vídeo sincronizados) para efeito de registro e avaliação.

7.1.3 Terceira etapa - Prova de Interpretação: o candidato assistirá a um vídeo em Libras e terá que interpretá-lo para a língua portuguesa oral, de forma simultânea na presença da comissão julgadora, a qual
avaliará a apresentação de cada candidato individualmente. O tempo de duração será de 15 (quinze) minutos por candidato. Essa etapa será gravada (áudio e vídeo sincronizados) para efeito de registro e
avaliação.

7.2 Para realização da segunda e terceira etapa, todos os candidatos deverão chegar ao local da prova às 08:00h (oito horas) e ficarão em sala reservada aguardando o horário da sua apresentação.
7.2.1 A ordem de apresentação da segunda e terceira etapa será a ordem alfabética dos nomes dos candidatos.
7.2.2 Após sua apresentação o candidato deverá sair do local de prova, sendo proibido o seu reingresso à sala reservada.
7.3 A comissão julgadora do presente Processo Seletivo Simplificado será composta por 03 (três) membros e 01 (um) suplente.
7.4 Os membros da comissão julgadora atribuirão, individualmente, nota aos candidatos em cada uma das três etapas da prova de desempenho prático, tendo como base os critérios descritos no subitem 7.7.

A nota de cada etapa será a média aritmética das notas individuais emitidas pelos julgadores: NE= NJ1 + NJ2 + NJ3/3 (NE: Nota da Etapa; NJ1: Nota Julgador 1; NJ2: Nota do Julgador 2; NJ3: Nota do Julgador
3)

7.5 A média final dos candidatos corresponderá a média aritmética das notas de cada etapa: MF= NE1 + NE2 + NE3/3 (MF: Média Final; NE1: Nota da Etapa 1; NE2: Nota da Etapa 2; NE3: Nota da Etapa
3).

7.6 A média final mínima para aprovação nessa fase é 140 (cento e quarenta) pontos.
7.7 Na Prova de Desempenho Prático serão avaliados os seguintes critérios:

. Critérios de Avaliação da Primeira Etapa Pontuação Máxima

. 1. Organização estrutural do texto traduzido (introdução, desenvolvimento e conclusão) 16

. 2. Coesão e coerência no texto traduzido 24

. 3. Uso adequado de equivalências linguísticas no texto traduzido 24

. 4. Uso de estratégias de tradução (supressão, acréscimos, explicitação, simplificação, estrangeirização e domesticalização) no processo de interpretação 20

. 5. Adequação do nível de linguagem do texto traduzido 16

. TO TA L 100
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. Critérios de Avaliação da Segunda Etapa Pontuação Máxima

. 1. Fluência, postura e fidelidade no processo de interpretação 16

. 2. Coesão e coerência no processo de interpretação 24

. 3. Uso adequado de equivalências linguísticas no processo de interpretação 24

. 4. Uso de estratégias de tradução (supressão, acréscimos, explicitação,simplificação,estrangeirização e domesticalização) no processo de interpretação 20

. 5. Vocabulário uso de expressões idiomáticas, expressões não manuais; uso de classificadores no processo de interpretação 16

. TO TA L 100

. Critérios de Avaliação da Terceira Etapa Pontuação Máxima

. 1. Fluência, postura, fidelidade e empostação da voz no processo de interpretação 16

. 2. Coesão e coerência no processo de interpretação 24

. 3. Uso adequado de equivalências linguísticas no processo de interpretação 24

. 4. Uso de estratégias de tradução (supressão, acréscimos, explicitação, simplificação, estrangeirização e domesticalização) no processo de interpretação 20

. 5. Vocabulário uso de expressões idiomáticas, expressões não manuais; uso de classificadores no processo de interpretação 16

. TO TA L 100

7.8 O Conteúdo Programático para a Prova de Desempenho Prático encontra-se no Anexo I deste Edital.
7.9 O Calendário com datas, locais e horários de realização das etapas da Prova de Desempenho Prático será divulgado até o dia 28 de maio de 2018, no portal da UFCA

(http://www.ufca.edu.br/portal/concursos-e-selecoes/editais), devendo o candidato comparecer ao local da prova com antecedência de 01 (uma) hora.
7.10 O candidato deverá se apresentar para a Prova de Desempenho Prático portando o documento oficial de Identidade com foto.
7.11 São considerados documentos de identificação válidos: Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/1997); Carteira Profissional expedida pelo Ministério do Trabalho e

Previdência Social; Passaporte ou cédula de identidade para estrangeiros, emitida por autoridade brasileira, ou a Carteira de Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícias
Militares, Ordens ou Conselhos.

7.11.1 O documento oficial de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura.
7.12 Participarão da Prova de Títulos somente os candidatos aprovados na Prova de Desempenho Prático até o número máximo de 14 (quatorze) candidatos, considerando o mínimo de pontos para aprovação

nessa fase, conforme subitem 7.6.
7.12.1 A classificação dos aprovados será feita de acordo com a ordem decrescente das médias finais da prova de desempenho prático, sendo classificado em primeiro lugar o candidato com maior média, em

segundo lugar o candidato com a segunda maior média e assim sucessivamente.
7.13 Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o subitem 7.12, ainda que tenham atingido a pontuação mínima, estarão automaticamente reprovados do processo seletivo

simplificado. Os candidatos empatados na última classificação (décima quarta classificação) serão considerados aprovados.
7.14 Na classificação dos candidatos, caso haja igualdade de pontos obtidos na prova de desempenho prático, serão adotados os seguintes critérios de desempate, na ordem indicada abaixo, dando-se preferência

ao candidato que:
a) possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior média na Segunda Etapa - Prova de Interpretação, da fase de desempenho prático;
c) tiver a maior idade, considerando-se dia, mês e ano.
7.15 Após a aplicação dos critérios previstos no subitem 7.14, restando candidatos empatados na última posição da classificação, os empatados participarão da Prova de Títulos.
7.16 Não será permitida a realização das provas por candidato que, por qualquer motivo, deixar de cumprir o horário estabelecido para seu início ou não portar documento com foto que o identifique.
7.17 O resultado da prova de desempenho prático será publicado no portal da UFCA no dia a ser divulgado no calendário de provas.
8. Da PROVA DE TÍTULOS
8.1 Todos os candidatos que participarão da seleção deverão entregar os títulos, contudo somente serão analisados os títulos dos candidatos classificados dentro de limite vagas na fase de Prova de Desempenho

Prático, conforme subitem 7.12.
8.2 A Prova de Títulos consiste na análise dos títulos apresentados pelos candidatos, conforme Anexo II deste Edital.
8.3 Para participar da fase de Avaliação de Títulos, o candidato deverá entregar o Formulário para Avaliação da Prova de Títulos (Anexo II), preenchido pelo próprio candidato e as cópias digitalizadas dos

respectivos documentos comprobatórios, gravados em 1 (uma) via de CD/DVD.
8.4 Os documentos comprobatórios digitalizados, arquivados no CD/DVD, deverão ser nomeados de acordo com as numerações presentes no Formulário para Avaliação da Prova de Títulos. Por exemplo, para

a comprovação de 01 - Curso superior de Tradução e Interpretação com habilitação em Letras Libras - Língua Portuguesa (Bacharelado em Letras Libras), o arquivo deve estar nomeado ''ComprovaçãoItem01''.
8.5 O CD/DVD deverá ser do tipo não regravável (CD-R/DVD-R), bloqueado contra edição e identificado com o número do edital e a denominação da vaga, bem como assinado, diretamente no próprio

CD/DVD, pelo candidato, com caneta adequada.
8.6 O Formulário para Avaliação da Prova de Títulos, bem como os documentos comprobatórios deverão estar em formato PDF (Portable Document Format ou Formato Portátil de Documento).
8.7 É de inteira responsabilidade do candidato tanto o conteúdo quanto a integridade do CD/DVD.
8.8 A entrega da via do CD/DVD contendo o Formulário para Avaliação da Prova de Títulos e os documentos comprobatórios digitalizados deverá ser efetuada pelo candidato ao secretário da comissão

executiva logo ao final da sua apresentação individual da terceira etapa da prova de desempenho prático e no mesmo local em que esta ocorrer. Não será feita a verificação do conteúdo do CD/DVD no momento da
entrega.

8.9 Na entrega da via do CD/DVD não será permitida a:
a) entrega extemporânea;
b) substituição do CD/DVD;
c) entrega por procuração;
d) digitalização de documentos do candidato por parte da comissão executiva/julgadora.
8.10 O candidato deverá manter consigo cópia de segurança do CD/DVD até a divulgação do resultado preliminar do processo seletivo simplificado.
8.11 Serão aceitos somente diplomas emitidos por Instituições de Ensino Superior (IES) reconhecidas pelo Ministério da Educação e certificados emitidos pelas Instituições descritas no Formulário para

Avaliação da Prova de Títulos.
8.12 Para efeito de pontuação, cada título será considerado uma única vez.
8.13 A Nota da Avaliação de Títulos será a soma das pontuações dos títulos devidamente comprovados, de acordo com o Anexo II.
8.14 Será atribuída nota zero ao candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local estabelecido neste Edital, não caracterizando, porém, este fato, sua eliminação do certame.
8.15 Os candidatos que não foram habilitados para a fase de Prova de Títulos, caso queiram, poderão reaver o CD/DVD contendo seus títulos, requerendo junto à Comissão Executiva, após a publicação do

Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado.
8.16 O resultado da Avaliação de Títulos será divulgado no portal eletrônico da UFCA, no prazo previsto no Calendário de Provas.
9. DA ELIMINAÇÃO
9.1 Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que:
a) faltar a quaisquer das etapas;
b) não atingir o mínimo de pontuação exigida para a Prova de Desempenho Prático;
c) não for classificado para a fase de Prova de Títulos de acordo com o subitem 7.12;
d) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer, atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar e fiscalizar o processo seletivo

simplificado.
10. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
10.1 A nota final (NF) será o resultado da soma da Média Final da fase de Prova de Desempenho Prático - peso 2 (MFPDP) + Nota da fase da Prova de Títulos - peso 1 (NPT), de acordo com a seguinte

fórmula:
NF = (MFPDP*2) + NPT
10.2 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente da nota final, até o limite abaixo discriminado, fixado de acordo com o número de vagas ofertadas:

. VAGAS OFERTADAS NÚMERO FINAL DE CLASSIFICADOS*

. 3 14

*Conforme ANEXO II do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009.
10.3 Na classificação final dos candidatos, caso haja igualdade de nota final, serão adotados os seguintes critérios de desempate, na ordem indicada abaixo, dando-se preferência ao candidato que:
a) possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver a maior nota na fase de Prova de Desempenho Prático;
c) obtiver a maior nota na fase de Avaliação de Títulos;
d) tiver a maior idade, considerando-se dia, mês e ano.
11. DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO DE NOTAS E RECURSO
11.1 O pedido de reconsideração deverá ser devidamente fundamentado, dirigido à Comissão Julgadora mediante preenchimento do formulário on-line através da plataforma FORMS/UFCA, no prazo de 2 (dois)

dias, após a divulgação do Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado.
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11.2 Para possibilitar a fundamentação do pedido de reconsideração de notas, o candidato poderá solicitar cópia digital de sua prova escrita para o caso da etapa de prova de tradução, as fichas de avaliação
dos membros da Comissão Julgadora, cópia do vídeo das apresentações das etapas da prova prática que a gravação estiver prevista e formulário para avaliação de títulos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da
divulgação do resultado de cada prova, através do correio eletrônico concur s o s . p r o g e p @ u f c a . e d u . b r.

11.3 Os candidatos que tiverem solicitado, no prazo, as cópias digitais dos documentos referidos no subitem 11.2 serão atendidos até a divulgação do resultado preliminar.
11.3.1 A não solicitação dos documentos descritos no subitem 11.2 no prazo determinado, acarretará a renúncia dos mesmos.
11.4 O pedido da documentação, bem como o pedido de reconsideração feito na forma, meio e prazo distintos dos estabelecidos neste edital, será indeferido de imediato.
11.5 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão do pedido de reconsideração já apreciados pela Comissão Julgadora.
11.6 O candidato que não atingir a pontuação mínima de aprovação e que tenha efetuado pedido de reconsideração no prazo estabelecido no subitem 11.1, não ficará habilitado a participar da etapa de avaliação

seguinte até que seu pedido de reconsideração seja analisado e o parecer eleve sua nota, posicionando-o dentro das vagas.
11.6.1 A aplicação da etapa de avaliação de que trata o subitem 11.6 será realizada posteriormente a divulgação do resultado preliminar, mediante publicação do calendário no portal da UFCA.
11.7 A elevação da nota de um candidato no período de reconsideração, não implicará a eliminação de nenhum outro candidato.
11.8 Caso o pedido de reconsideração não resulte em aprovação do candidato para etapa seguinte, este será considerado definitivamente eliminado do processo seletivo.
11.9 Dos atos do processo seletivo simplificado somente será admitido recurso por arguição de nulidade, no prazo de 2 (dois) dias após a publicação do resultado preliminar. O recurso deverá ser feito

exclusivamente pela plataforma FORMS/UFCA, em formulário específico.
11.10 Considera-se nulidade a prática de ato ou procedimento em desacordo com as normas prescritas neste edital.
11.11 Não será dado provimento a recurso sem fundamentação técnica ampla ou que não guarde relação com o objeto do processo seletivo, ou, ainda, que tenha caráter manifestamente protelatório.
11.12 A nulidade não será declarada quando tratar-se de mera inobservância de formalidade não essencial ou quando for a favor de quem lhe houver dado causa.
12. DO RESULTADO FINAL
12.1 O resultado final dos aprovados, na forma e condições previstas neste Edital será divulgado no portal da UFCA na data prevista no Cronograma de Atividades.
12.2 O resultado final será homologado pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas e publicado no Diário Oficial da União.
13. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
13.1 O Processo Seletivo Simplificado será válido por 01 (um) ano a contar da data da publicação da homologação do seu resultado no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez por igual

período, a critério da Universidade Federal do Cariri.
14. DO PROVIMENTO
14.1 A convocação dos aprovados seguirá, rigorosamente, a ordem de classificação final dos candidatos.
14.2 A remuneração do candidato contratado será no valor de R$ 4.638,66 (quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), referente ao vencimento básico no valor de R$ 4.180,66 +

auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, equivalente à remuneração estabelecida para os cargos de nível de classificação E, nível de capacitação I, padrão de vencimento 01, da Carreira Técnico-Administrativo em
Educação das Universidades Federais.

14.3 A Universidade Federal do Cariri estabelecerá, tendo em vista as necessidades da Instituição, o local e o horário de trabalho (diurno/noturno).
15. DA VAGA A SER PREENCHIDA POR CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA (Art. 37, VIII da Constituição Federal, Art. 5º, § 2° da Lei nº. 8.112/1990 e Decreto nº. 3.298/1999)
15.1 Das vagas destinadas e das que eventualmente vierem a serem disponibilizadas, durante o prazo de validade do processo seletivo simplificado, 5% (cinco por cento) serão providas por candidatos

portadores de deficiência.
15.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata este subitem resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
15.2 O candidato que concorrer como portador de deficiência será classificado pela situação mais vantajosa, caso obtenha classificação na lista de ampla concorrência superior à classificação reservada que

lhe seria destinada, tendo-se como preenchida a reserva para portador de deficiência.
15.3 Os demais candidatos inscritos na reserva de vagas para deficientes, caso não obtenham pontos suficientes para constar na lista de ampla concorrência, mesmo que atinjam a pontuação mínima, estarão

automaticamente eliminados.
15.4 Não haverá reserva imediata para candidatos deficientes e somente haverá provimento da referida reserva se surgirem vagas suficientes para provimento do 5º (quinto) classificado.
15.5 Ressalvadas as disposições especiais contidas nesse edital, os candidatos com deficiência participarão da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos, em relação ao horário de início,

ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de aprovação e todas as demais normas de regência do processo seletivo simplificado.
15.6 Para concorrer à reserva para portador de deficiência, o candidato deverá no ato da inscrição, declarar-se com deficiência e juntar cópia do laudo médico, emitido nos últimos doze meses, atestando a

espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência.
15.7 Consideram-se portadoras de deficiência as pessoas que se enquadrarem nas categorias descritas no art. 4º do Decreto nº. 3.298/1999.
15.8 O candidato que se declarar portador de deficiência, se aprovado, figurará em lista específica e também na lista geral de aprovados.
15.9 Antes da homologação do resultado final, o candidato portador de deficiência será convocado para submeter-se a inspeção médica promovida por Perícia Médica Oficial da UFCA, mediante agendamento

prévio, com a finalidade de verificar se a deficiência da qual é portador realmente o habilita a concorrer à reserva para candidatos em tais condições.
15.9.1 O candidato cuja deficiência não for reconhecida pela Perícia Médica Oficial, passará a constar somente na classificação geral, sendo eliminado caso não tenha pontuação suficiente para figurar como

aprovado na lista classificatória de ampla concorrência.
15.9.2 Do parecer da Perícia Médica Oficial da UFCA de que trata o subitem 15.9, caberá pedido de revisão fundamentado, no prazo de 96 (noventa e seis) horas, a contar da data de ciência do

interessado.
15.9.3 O pedido de revisão de que trata o subitem anterior deverá ser encaminhado à CAD/PROGEP, através do endereço eletrônico concursos.progep@ufca. e d u . b r.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Os anexos mencionados no corpo deste edital estarão disponíveis no portal da universidade.
16.2 Observadas as disposições legais pertinentes e as necessidades operacionais da Universidade, o candidato classificado nos limites e formas definidas neste Edital, será convocado por e-mail. Para a citada

convocação será utilizado o endereço de e-mail constante do Formulário de Inscrição, o qual deverá ser mantido atualizado pelo candidato junto à Coordenadoria de Admissão e Dimensionamento, através do correio
eletrônico concursos.progep@ufca.edu.br.

16.3 O candidato convocado fica obrigado a declarar, no prazo estipulado no e-mail de convocação mencionado no subitem anterior, se aceita ou não a convocação para a vaga. Caso não aceite, será substituído
pelo candidato imediatamente subsequente na lista de classificação final.

16.4 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação no processo seletivo, valendo para este fim, a homologação publicada no Diário Oficial da União.
16.5 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da taxa de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidas

para o processo seletivo simplificado.
16.6 Para assegurar a lisura e a segurança do processo seletivo simplificado, durante a realização das provas poderá ser adotado o procedimento de identificação civil dos candidatos mediante verificação do

documento de identidade, coleta da assinatura e das impressões digitais.
16.7 A inscrição implicará o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste edital e nos seus anexos, expediente dos quais não poderá o candidato alegar desconhecimento.
16.8 Todos os horários previstos neste Edital são regidos pelo horário de Juazeiro do Norte/CE.
16.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Admissão e Dimensionamento da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

ROBERTO RODRIGUES RAMOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2018 - UASG 158719

Nº Processo: 122391542/2018-57. Objeto: Pregão
Eletrônico - Aquisição de material esportivo para o Núcleo de
esporte e Cultura do movimento da Pró-Reitoria de Cultura-
PROCULT. Total de Itens Licitados: 00029. Edital: 11/05/2018 de
08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Interventor
Francisco Erivano Cruz Nº 120 - Centro Multiuso - 3ºandar Sala
16 Centro - JUAZEIRO DO NORTE - CE ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 1 5 8 7 1 9 - 0 5 - 5 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 11/05/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/05/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR
Pró-reitor de Administração

(SIDEC - 10/05/2018) 158719-26449-2018NE800079

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02-A/2017, celebrado entre a
Universidade Federal do Cariri - UFCA e a Companhia Energética
do Ceará - COELCE, CNPJ nº 07.047.251/0001-70. Objeto:
Ratificam-se os termos da cláusula de vigência do contrato e
convalidam-se os atos anteriormente praticados, prorrogando-se o
prazo de vigência por 12 (doze) meses. Vigência: 10/04/2018 a
09/04/2019. Data de Assinatura: 09/04/2018. Processo
Administrativo nº 122391.000688/2018-92.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata nº 03/2018. Pregão Eletrônico SRP nº 03/2018. Processo
Administrativo nº 122391.0278/2018-07. Objeto: Registro de
preços para eventual aquisição de material de consumo para o
Biotério da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do
Cariri (ração e maravalha). Vencedor: REND BRASIL
LTDA/CNPJ: 11.157.255/0001-89 (Item: 01 - valor : R$
18.269,00). Data de assinatura: 24/04/2018. Vigência: 11/05/2018 a
10/05/2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Termo de Apostilamento para retificar erro material que
constou da Cláusula Primeira do 6º Termo Aditivo ao contrato de
Concessão de uso de espaço físico firmado entre a Universidade
Federal do Ceará e a Associação dos professores do Ensino
Superior(publicado no DOU em 23.07.2014), para que onde se lê
"TRÊS ANOS", no antes referido dispositivo do pacto aditivo,leias-se
"QUATRO ANOS". Processo nº 22929/13-08. Data da Assinatura:
03/05/2018.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convenio de estágio supervisionado para aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades significativas para a formação

profissional ao alunos matriculados nos cursos de graduação firmado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ e as

empresas:

. CONVENIADO CNPJ VIGÊNCIA

. CASABLANCA TURISMO E VIAGENS' 11 . 8 2 8 . 7 5 3 / 0 0 0 1 - 0 6 24/04.2018 A 24.04.2023

. SRL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA -ME 19.293.262/0001-10 30.04.2018 A 30.04.2023

. CASA BLANCA TURISMO E VIAGENS' 11 . 8 2 8 . 7 5 3 / 0 0 0 9 - 6 3 24.04.2018 A 24.04.2023

. ANA CLARISSA BERTINI BASTOS 603.371.973-50 02.04.2018 A 02.04.2023

. VOTORANTIM CIMENTOS ME S/A 10.656.452/0053-00 02.04.2018 A 02.04.2023

. MUNICIPIO DE RUSSAS 07.535.446/0001-60 19.04.2018 A 19.04.2023

. EKOS ANALISE AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA 22.881.740/0001-17 17/04.2018 A 17.04.2023

. PROJETO UNIÃO -PROUNI 11 . 0 8 7 . 9 0 5 . 0 0 0 1 - 6 7 24.04.2018 A 24.04.2023

. EIM INSTALAÇÕESINDUSTRIAIS LTDA 05.998.709/0001-41 17.04.2018 A 17.04.2023

http://www.in.gov.br/autenticidade.html



