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EDITAL Nº 65, DE 15 DE MARÇO DE 2022
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 168/2018 CONDIÇÕES GERAIS PARA PR

OVIMENTO DE VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS
EM CONCURSOS PÚBLICOS

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, retifica o Edital Nº 168, de 07 de maio de 2018,
publicado no Diário Oficial da União, em 09 de maio de 2018, retificado pelo Edital Nº
368, de 26 de outubro de 2018, publicado no Diário Oficial da União, em 30 de
outubro de 2018, nos seguintes termos:

onde se lê: (...)
1.3.1. Serão eliminados do concurso público, ainda que tenham obtido nota

suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de alegação de
boa-fé, nos termos da Portaria Normativa SEGEP/MPOG nº 04/2018:

a) os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em
procedimento de heteroidentificação;

b) os candidatosque não comparecerem ao procedimento de
heteroidentificação;

c) os candidatos que recusarem a realização da filmagem do procedimento
para fins de heteroidentificação. (...)

leia-se: (...)

EDITAL Nº 67, DE 16 DE MARÇO DE 2022
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições

legais e estatutárias, torna pública relação de candidatos aprovados e classificados no

Edital nº 24/2022, publicado no Diário Oficial da União nº 19, seção 3, página 91, de 27 de

janeiro de 2022, relativo à realização de Seleção Simplificada de Provas e Títulos, destinada

a selecionar candidatos para o cargo de Professor Substituto, conforme disposto na Lei nº

8.745/93, de acordo com as especificações abaixo, na forma da legislação vigente:

. Campus Área de
Conhecimento

Classe/Regime
de Trabalho

Processo Nº Candidatos
Homologados

Pontuação
Final

. Santana
do

Livramento

Sistemas de
Informação nas
Organizações e

Gestão de
Processos

Professor
Substituto/20h

23100.019280/2021-
30

1º Bibiana Giudice da
Silva Cezar

10,64

. 2º Rosiane Alves
Palacios

9,80

. 3ºJonny Beatto Nunes 8,87

. 4ºLuiza Araujo
Damboriarena

8,57

. 5º Rafael Machado
Amorim

8,27

Torna público, ainda, que não houve aprovados pelas listas de reserva de vagas

aos candidatos negros e/ou pessoas com deficiência.

ROBERLAINE RIBEIRO JORGE

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 154055 - UNIR

Número do Contrato: 17/2019.
Nº Processo: 19605.000004/2018-21.
Pregão. Nº 36/2018. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA .
Contratado: 27.803.040/0001-28 - A. X. DE BARROS COM E SERVICOS. Objeto: O objeto do
presente termo aditivo é a prorrogação, por mais 12 meses, do prazo de vigência do
contrato administrativo de serviços continuados nº. 17/2019/unir, conforme previsto na
cláusula segunda- - da vigência, que tem por objeto a contratação de serviços continuados,
sem dedicação exclusiva de mão de obra, de manutenção preventiva e corretiva de
aparelhos de ar condicionado, nos termos do art. Ii, do art. 57 da lei 8.666/93, com início
na data de 20/03/2022 e término em 20/03/2023.
b) o reajuste dos valores dos itens contrato, totalizando um montante de r$ 7.096,48 (sete
mil noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente a 10,160180% do
valor atualizado do contrato referente a variação do inpc- índice nacional de preços ao
consumidor, acumulado no período (jan/2021 a dez/2021), publicado pelo ibge, conforme
prevê a cláusula sexta do contrato nº 17/2019/unir em conformidade com o inciso xi, do
art. 40, da lei n. 8.666/93, a contar de 23/01/2021, conforme valores abaixo detalhados;.
Vigência: 20/03/2022 a 20/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 76.947,68. Data
de Assinatura: 10/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 10/03/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 154055 - UNIR

Número do Contrato: 22/2021. Nº Processo: 23118.001225/2020-13.

Dispensa. Nº 0/2021. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA .

Contratado: 02.646.829/0001-91 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO EN S I N O,

PESQUISA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de

vigência do contrato, pelo período de 08 (oito) meses, com início na data de 15/03/2022

e término em 15/11/2022, que tem por objeto a o gerenciamento administrativo e

financeiro dos valores descentralizados do ministério da educação (mec) para a unir,

referente ao programa saberes indígenas na escola, por meio do termo de execução

descentralizada (ted) 9983, para a execução das ações do programa, vinculado ao curso de

licenciatura em educação básica intercultural da fundação universidade federal de rondônia

(portaria de reconhecimento nº 891/seres/mec, de 29 de dezembro de 2016) para a

habilitação de professores indígenas de rondônia e noroeste do mato grosso, em

conformidade com o parágrafo 1°, incisos vi, do art. 57, da lei n. 8.666/93;. Vigência:

15/03/2022 a 15/11/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 160.887,34. Data de

Assinatura: 15/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 15/03/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 154055 - UNIR

Número do Contrato: 18/2019.

Nº Processo: 19605.000004/2018-21.

Pregão. Nº 36/2018. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA .

Contratado: 63.786.925/0001-20 - LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação, por mais 12 meses,

do prazo de vigência do contrato administrativo de serviços continuados nº.

18/2019/unir, conforme previsto na cláusula segunda- - da vigência, que tem por

objeto a contratação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de

obra, de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, nos

termos do art. Ii, do art. 57 da lei 8.666/93, com início na data de 20/03/2022 e

término em 20/03/2023. Vigência: 20/03/2022 a 20/03/2023. Valor Total Atualizado do

Contrato: R$ 54.535,84. Data de Assinatura: 10/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 10/03/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 154055 - UNIR

Número do Contrato: 19/2019.

Nº Processo: 19605.000004/2018-21.

Pregão. Nº 36/2018. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA .

Contratado: 07.492.137/0001-50 - CONFORT CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA. Objeto:

O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação, por mais 12 meses, do prazo de

vigência do contrato administrativo de serviços continuados nº. 19/2019/unir, conforme

previsto na cláusula segunda- - da vigência, que tem por objeto a contratação de serviços

continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de manutenção preventiva e

corretiva de aparelhos de ar condicionado, nos termos do art. Ii, do art. 57 da lei 8.666/93,

com início na data de 20/03/2022 e término em 20/03/2023. Vigência: 20/03/2022 a

20/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 58.259,25. Data de Assinatura:

10/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 10/03/2022).

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 4/2022

Espécie: Acordo de Cooperação
Partes: Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, CNPJ 09.341.233/0001-22;
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN, CNPJ 92.802.784/0001-90.
Objeto: O presente Acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o
desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão
nas áreas científica, cultural e tecnológica, compartilhando recursos materiais, financeiros
e humanos com especial intenção no desenvolvimento do projeto de Desenvolvimento de
Materiais Cerâmicos Refratários Empregando Sílica da Casca de Arroz e Fibras
Refratárias.
Data da assinatura: 15/03/2022;
Vigência: até 15/03/2025;
Signatários: Roberlaine Ribeiro Jorge - Reitor da UNIPAMPA; Roberto Correa Barbuti -
Diretor-Presidente da CORSAN.

1.3.1. Serão eliminados do concurso público, ainda que tenham obtido nota
suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de alegação de
boa-fé, nos termos da Portaria Normativa SEGEP/MPOG nº 04/2018, alterada pela
Portaria 14.635/2021/SGP/SEDGG/ME:

a) os candidatos que não comparecerem ao procedimento de
heteroidentificação;

b) os candidatos que recusarem a realização da filmagem do procedimento
para fins de heteroidentificação.

1.3.1.1 O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em
procedimento de heteroidentificação concorrerá às vagas destinadas à ampla
concorrência, conforme Art. 1º da Portaria SGP/SEDGG/ME nº 14.635, de
14/12/2021.

1.3.1.2 Não concorrerá às vagas de que trata o item 1.3.1.1 e será
eliminado do concurso público o candidato que apresentar autodeclaração falsa
constatada em procedimento administrativo da comissão de heteroidentificação nos
termos do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.990, de 2014.

1.3.1.3 O parecer da comissão de heteroidentificação que constatar a
falsidade da autodeclaração deverá motivar a sua conclusão nos termos do art. 50 da
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (...)

ROBERLAINE RIBEIRO JORGE


